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الَحْمُد هلِل ذي القّوِة الَمتين، َخلََق اإلنَساَن، علَّمهُ البيَاَن، وأْقَدَرهُ على  التَّبيىين، 
ىىىوة والسَّىىىوم علىىى  ُمحَمىىىد َصىىىْ،َوِة النَّبيىىىين، و َمىىىام الُمرَسىىىلين، ي وآلىىىهِ  والصَّ بىىىين الّطِ

 اهرين .الطَّ 
 وبعد :

ً  نااا    لّمااا  ًً  ى رراااً   لااا    ً كنااان منااااكرً  وكااا ًباااّا  لاااكن  ااااًىن  اىماااً  ل   ااا   ءلر
ًل ًل اااا   ى ساااا ر ال  ملاااا  ًلاااا   لمناااااًى  لمن اااااا  لم ااااااّ  ًصر  لمر ،اااا ا  ى ماااار  لاااا

ً    اااور    ل مااى  وااا و ًل   شاار  شاان ا م ااك    لمساال،   ماا   لااا م  ىلاا   ىّلااانف وكاا
ًّ ااا   ً  ّ ااا  ى مةااا م ن    لنا    ل  م  ّ ااا    لاااك – س ،شااا ل  لىاااا     اااا ما للماىنااا   ل 

ًص اااا  من،اااا     ساااار  اااااك   لرماااار ال  ننلااااا لماااا ن ب لل ااااا ن ى ال   رّ،اااا لاااا  ل   ل اااامن 
ًن  ا ءى    ل ا ث  ماّىن ا  واا ااا 255)ن ألبي عثمان عمرو بن بحر الجااح  خ   
ً   اا   لا مراا ل الّتبيااينالبيااان و  ً ماا  ماا  م ي  اااًى  ىل اا   ل،  اا    ل اااوااا  ل اا ل    

ًوا    ا ار     ث لااي ى لن  ش  ل   ىمن    ًً   ل  كى   لّلن  نا مً   س ً ًل     ر ،
واااا ء  لر اااث غ   ااا   ىىلااا  ى ىس ساااّ     واإلفهاااا  الفهااا   ى  م ّااار المعناااا وال  ااا : 

 :مىسىمً  ما
 ((  ق  ّية الخطاب في البيان والتبيين للجاح  ))           

اام ااال  ساا اقء م  ،ااا  لم   ًسااً  لنًس  ىّ ااً  راا لناً  لاا  ر وااا اااكم  لماّىناا   ل ااا   رااا  ا
علاا الطالاب  والاي  جاج . لسا ناّ  –ً   لمماىج واا خ  م ا   و اى م ا نّا  م ر   ل   

ً ساا ن  ل ااا ل نااامن ًاا   لااا     اختيااار هاايم المو ااو  لّناا  لاان  اااا وااا مساا ً  لا
ً ساا  وااا اااك   لراا بماا   –مىةااىا  لر ااث  -ىماّىن اا   أّمااا األهاا ا  .ا ااً ًلاا  لّناا  ا
 :ر وا         و  م ّ    اك   لر ث ل ا   ىخّ 

ً   ا  ن  لخ  ب ىم  ،ا  لم ،ّلم  . م     ل ّ  -1  ً رط  ل  ئن م    س 

 .ا  لم ،ّلن وا  ىا   مرن   لخ  ب،ف م  ىل  م    لامّ   ق   -2
 ى ،ر.   ل ّ م        ً  لرن ،ً غ ً  للنىّ   وا ًمل ّ  -3

ً  ا. ئ   وا  لخ  ب ىآل       اً اّ    ،ف ىق    لر ث ً  لنم ط  ل ا ج  -4   ل 
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ًً  لخ،ى،اااّ    لم  ً  ماااان     ل ااا   خم  لااا  ًلاااىن    مااان  ر،ااال    ىةاااىا  لاااكنىناااا
ً ئ اااً  واااا  لاّ   مى،ااا     المااانهل التااا اولي      اااا ىم  لمسااا ىر ىّ ااالنً سااا ن  لّ مسااا ىّر  ا

ً  ى  المانهل الو افيًق ً  اللا  وةف  لاّ   لاكن قى ما    را   ناا م ن  لرلما ء ما   لشا
  ل رل ر.

  ساار    ق اا  و،ااىي    ً ساا  ًلاا  ىم اا  اااكم  لاّ  ل  ااا   لمىةااىا   اانّ  ءً  ى ق ةاا    
 -:   ىكم     ا  م ى ل    خ ى م  ا م ام 
ًم  ىلسئل   لر اثىاى  ىبّ نن و    لامّ    لمىةىا: مة  ّ  الم     را   ى لمان    لم ّ و   خ   

ً ا   لمر مال. ى ل،رىر ن ى لرى ئا  ىلانّ   ىمةمى   ل ،ىي   لم
ًّون و ا  ر لاا    ىم اّىن ا   :التمهي   ًم  ل سا ً ىرما  ااى ما  را لن   البياان والتبياينًى
ً م   لاّ  م ن  لر ث  كلك مّ م   لن ى ً س ن مس   ة ىن  م  م ا ن     ًل ن لن    و،    

م      ا ةف   و     ن   لن  ما  م      ي و  م لس من   ّ   .التبيينالبيان و ًق ً  م  ا 
نى ناا  ل: الف ااا األو       ىقااا  ق ةاان  األ ااول والّتاا اول( :)ال  اا ّية والخطااابًى

 من اّ    لر ث ًل  ل   كى  ًل  و،ل   م رل    ر لم  ىم    ىس س    وا  لر اث
 :ال   ّية والخطابىلق،ا م م  م  ىما: 

 :) ل ،اّ  : لمالىي  للناىن ا ء ررنى ى وك    لمر ث  ىىي م خ  ّ،ً  رم  ىن  ل ،اّ    
  . ىن  لّ ا ىلاى لم 
ًباا  لّماا   لمر ااث  ل اا نا واا خ م  رم  ااىن  لخ اا ب ىكاا   ًنى ناا :)م  ىن  لخ اا   ب: م  

ًبّ  . ًبّ   ى لن     ، لّ     ى ن ىي م  ىن  لخ  ب وا  ل   و     لر
 :ًل   قث مر  ث  ال   ّية التوا لّيةك   ررنى  ) لكن  لثانيالف ا ا ىا ء     

 ىن  ل ى ،ر وا  للن  ى     لا ن  مم    م التوا ا: تجلّيات المفهو  لمر ث  ىىي: )
ً س  نم كا   للس نّ   .   ال، ق    ّن ا

ً   ا  ن ل ًلااااا     ىو ااااا  ن راااااًّ تساااااتراتيجّية الت ااااار حّيةاإل) لمر اااااث  ل ااااا نا : السااااا 
اااخ  مّ ااا   ل اااا  ىا  ااا   لم   ّ  ل ً ر لل ّ ًس    ل    اااا م  ،اااام ر سااا رم ي ى ،ااار مااا    خااا
ًل. ى  ور ي  ل،قمّ   ك ن   نا مّ    لمر ش
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ً    لخ ااا ب واااا ،ااا ن  غ اااً ى مىةاااى   إلتساااتراتيجّية التلميحّياااةا): ل  لاااث  لمر اااث
ًل ًل . لمر ش    لن  ل،قن  لكن  كاب وا االال    ل   ل لم ح ى   ش 
  مر     اا :  ى  الحجاج الَ ْ  ّية)ررنى    وك   لثلثاا الف الّم       

  ى ل،  ّ ااا   ل اااا  (مفهاااو  الحجااااج فاااي الث اااافتين العر ياااة وال ر ياااة) ي: لمر اااث  الى 
ًل .   س  مً م   آل     وا  ل ى ً ى لااي ى لخ  ر  ى  لمن ا

 لم اا ا   ل اا   ً وااا ح م  ىلاا   ىّةاا  ناااعيق اا ّية الحجاااج اإلق) :  لمر ااث  ل اا نا
ً   ا   م اال ل ن ء  ل ا ج   او  ر لم ل   ا  ل  ورر مر  . لم ل ا  ر ً م ام  س 

وً  ل ااى  ًا"" ل ااا ج  ل ناا م   لاا و   ااًّ    التنااايعيق اا ّية الحجاااج ) لمر ااث  ل  لااث
ًى   . ل   لام ًى  ل  ةً ران  لمخ  ب خ،م   وا  ش
ًم و  الخاتمااااة) لّماااا        لن اااا ئ   ل ااااا  ى،اااار  ل  اااا    لااااانّ  نن   اااا   لم اااا ل  ل ااااا لماااا

 . لر ث
ًم  لر  اااث ًلااا     اااقا ًلااا  ى       مااا   مراجااا  وم اااا رمااا   اااىوً مااا  قاااا  ااا

ًبّ   ى  ً س ن  لر ًا   لا ًبا  لقم  لم   ً ث  لر ًشا ا م ا      وةًق ً  لّم  ن ك ب  ل  س 
 .  ًّاا  م    ح ل ىلىج مىةىا  ل ،ا ّ ى 

ل ن ء  نا م ر      وك   مم   بعض ال عوباتم   لما  ا ل   ى ا  لن  ر  ث ى     
ًب  لر ااث ى  ى ا نااا من اا    ساا ا  ى لساا نّ    مماا  غّ اا  نّىً اا  ماا   ن ىّ اا  ى رقمشاا 

ارلنا لمكي مم اً  م   لا ا لإللم ن رم ال  لر ث  ل ا ممان م    ل ا ن ى  ل ا ث   
ً ءل ى   ساا ن  ج ى  لم  ر اا  . لرااّر  ل،اارىر   ى،مااً ى  ىماا    ّلم اا  ماا  ك اا ءل وااا  ل اا

ًم ى  لخشااا   ل  ال ل ل اااا ى ا  ناااا ااااا كلااا ً  ى  ىواااا  لر اااث  ّ ااا ك  ل ااا مااا   لاااا
 هللا  ر ل . ر ةر  ن ك نن  ل  وم   م م   اّل ل   اكم  ل،رىر    ل ر  ل

ًل ًلاااا           لّشاااكً  لّ،ااا ا   لرم اااا  لااا   ى سااا  كى ااااب  لىوااا ء ل  ل  اااّان ر  ى  ااا
ً ا ن ًماااااهللا ًل ًلاااا   لر ااااث لاااااك ًى ًما  لاااا   ماااا ًو    لمشاااا ً    ًً نااااً  ر ةاااال  ى   ااااا 

لماا  ًً  اا   لرلمّ اا  ً  لر ااث م رّ ااى لااكن لناا  لشخ،اا  ًى  لّااا ال وىّااا  ىن،ااح ى  ام  ل
ااا   ًن  لااا     ىل قااااّ  ًل ًن ى   اااا  ن   اااث ااااا نا مص اااا آي ،اااى ن لااااك ًىن خااا لم شاااك

ًا   ساا  كن كً  لااى وً  لاا   كماا     ااّان ر لّشااالخ  اا ً ًنااى    لر ااث  لاااك ًى واا ئم  لشاا
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ًشااا   ىاااّقء واا   ساا  ك اكً مى،ااىي  لاا  ك ى لّشاا    ااث كاا   لااا نراان   لن ،ااح ى  لم 
ًب  ًا  ش ئً  م  ً ا ئ ن  ل  اً   لك     لمكن ل ن وا قسن  للن   لر . ولرّلا م ك   لرمر ل

ًوا لساار  ال   ى نا ل  كم  ًن ًى ًن  ناشاك ةا ءًئا   ى   لا  لسا  ك ا ى  اا   لانا  ًل
ً ءل اااك   لر ااثل ن  لمن قشاا  لاا  مّ  وماا  ماا  م ااكي ماا     ًلاا  ماا  و اا  ماا  اّناا ن ًناا ء قاا

ًل ماا   ل ،ااًى  ى ىبا للن ااىل راا  و ن اا  ال  ساالن ماا   لر ااا اا   واا    اا ل نا و اا  ال  ماا
ًر ول ىو ااا وررااى  هللا   ىهللا لساا ي    ى  ا  اا ا   خااقم  لن  اا  سااما    ى    ك ناان  ىخاا

 ن ب.ى ل   ل     ًل    ىكلن   لّسا اى   ا   ل ىو
 

      



 
 

 
 

 

 
 

 التمهيد
 

 َعَتباُت امُلدوََّنة
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 (:ـه 255ُمرِسل المدّونة : الجاحظ )ت  -1
إّن شههة ا جاحههالو جاةجاههي  جاوهه  وحههاةوا جالههاةا ةجمتههاها جاوهه  و وهه   ةهها تهه  
عصهه  ا ةديهها عصهه  ا إاهه  جة نههاا وحي نهها تهه   نهه  عههن جاو ح هه  اهه ا  ة جاوي  هه  دهه ا 

 اا دههههااوي    دهههه    جهههه   ههههن فاا ة ت ههههصههههن  صهههها ا و ح هههه  اهههه    جهههه   ههههن جا   تقهههها   ّص 
 ههاا و ّ تهه ن  ههن     –ةجادالههب دصههاا ا جاهه   اةنوهه  جا بههان ةجاو جههجن –. ةاكههن (1)جاكوهه 

  اهها جا اةنهه ا اههأج ج واجهها دههأج جاوقههاب  جا ههةحوجادلههب ة قواههباا جا ههنةُ  ن ب قهها   ا 
  و ةجا ةوصاج   جن جاي دأج جادلب.

 تراث الجاحظ والتنوع الموضوعي :
 ههن جاي ههة  ةجا يهها  ا ة ههن  يههان  ج ا   هها  (هدهه 255)ا  جكواهه  جاحههالو

 ّ دههه   عهههن جاو صههه ا ةوّدههها  عهههن جمنههها ا  تههه  لدقههه   يجنههه   هههن لدقهههاا جاي  ههها ا 
ا اقا ع ا  جاحهالو دلهّ   ةاهةع   ي تبه ا ت ه  (2) اا لّا جن ةجافقةا  ةجا غة جنا ة ج د 

اجههها شهههي يا  ّي  )): يجنهها (ا)    ج جهها اهههه جههاب دادههها  إّم ةاحهه  ةم  ةاهههةعا  إم ل  ههه ا
شهههههه    ههههههان جاحههههههالو ب لاههههههني تقههههههاح : اجهههههها شههههههي يا  ّي شهههههه    ههههههان جاحههههههالو م 

. ة  اة  ّن ل    جاوااج  عنا جاحالو  ا ا ت  جالة  جادص ي جا وها  ا (3)((ب لاني
ا ت وه  ته  شهو  جا يها   ةجافنهةنا ة ك ه   هن (4)وا  ج  دل    جاكوا  ته   جةه  جادصه ا

ةم ب ي ه   لها   )):  دهه(346 هن اهدق ا ةته  أاهو بقهةح جا اهيةاي )ا جاوااج  لو   وّ 
 .(5) (( ن جا ةجاا ة دا جاي  ا  ك    ودا   ن ا ة ان ا  ةّ جه   ا  إا   و   ا

                                                 
 . 11جااجا ع ا  ب   جنظ  : جا قاجبس جادال ب  عنا جاحالوا  .ا. تةوي  (1)
 .10جنظ  :  صاا  جاحالوا شا ح  بال  (2)
 . 165ح   جاحةجد  ت  جا  ح ةجانةجا ا     إالاه جالص ي جاقج ةجن   (3)
 . 12جنظ  :  صاا  جاحالو ا  (4)
 .6/193  ة  جاأد  ة ياان جاحةد ا جا ايةاي  (5)



َ التمهيد                                                                                                               عَتَباتُ   اُمددََّن
 

 

 
 
 
 

 6 

ةدههااةع  جاكا هها اصههناع  جاوههااج ا   هه   جاحههالو ودهها   ال  اةهه  ةاههوجن   افهها  
ا  إّم  وه  تبه   وادها   ة  اهاا ا ت  شو   اةجن جا ي ته ا إأ  ّنه  اه  جوه و  ةاهةعا  عا ه

ده( ت  )  آا جاو ان(  ّن    ى  يظ  دأ  جا  افهاا 654إأ جأ    ادط ج ن جاحةوي )ا
 .(1)ت   شةا جإل ا      لنبف  جاني ان  دغاجا

إّن دههأج جاكهه ه جاةاةهها  ههن جا  ا فههااا بشههةا    جعهه  جاحههالو ةعدق  وهه ا اكّنهه  اههبس 
لصاة ا  جا  ّن دهأج  ة   جوفاه  جن جا    جن ةج ادال جن جاأجن جدوّ ةج  نوا  جاحالو ةج 

ص ا إاب  ت  نظه  ديه    ص  وقاج  ةص ا إاب   و  جاحالوا ع    ن    ا  ا ة 
ةهه  بهها ةا جال ههةي  ههن دههأ  جا صههّنفاا  ة هها    هها  .(2)ةهه  ةنّجهه  ةاههديةن جا هه ّافجن  

  جالجهههةجنا   بيهههجن أ ههه  جاحهههالو  نةهههاا تههه   قا ههه   وادههه (3)ة  انبههه  ةعشههه  ن  صهههّنفا  
 .(4) صّنفا  

ا ةعهههّا (5)ة هههن جا لههها جن  لصههه  جاههها وة   فهههاح   ةههه  ةاهههدي  ة  هههانجن  وادههها  
ةهه  ةاههدي  ا   هها  لصهه  جااههناةب   (6)ةهه  ة  بيههجن  وادهها  جاهها وة  ح جهها ح هه  لههةجا   

ةاههوجن  وادهها   ههن   افههاا جاحههالوا ةج وصهه  ع هها جاهها وة  عههوا جااههجا  ل هها ع هه  
جا ل ةع  تالص   نةا   ا  ة  اجن   ه ج    ّ ها جاناهد  إابه ا   لصا  آ ا  جاحالو

ةع   نقب  دأج جاي ا َع َا جاا وة   ل ا ع   و ه  جاصهداإ إاه  إ دهاا  ك ه  عهاا 
 هههن و هههو جا  افهههاا اتيههه  ةجلهههااا  و ديههها  تههه   شهههات  جاو وجههه  جاةحهههاة  تههه  جاههه اةةاا 

 . (7)ةوجن ة  انب  ةعش  ن  صنفا  جا  افاا   تالص   ن و و

                                                 
ا ةجا قههههاجبس جادال بهههه  عنهههها  44جااهههه     تهههه   ا  جاحههههالو ا ع ههههاجال ب   ل هههها لاههههجنجنظ : (1)

 . 35جاحالو 
 . 4/357ااان جا جوجنا ج ن لح  جاياقالن  جنظ : (2)
 .308-285  ة ع  ان جاحالوا ع اجا ني   فاح   (3)
 . 70-29  ا ح جا ح  جاحالو ت  لباو  ة اد  ةت    (4)
 . 158-117ا لان جااناةب  ا  جاحالو (5)
 . 38-33وا جااجا  ل ا ت اف  ج  اله عنا جاحالوا ع (6)
 . 82-44 ججنا  ل ا ع   جاصّداإ جادال   جاشي    ت  جا بان ةجاوّ  (7)
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 ّ هها ج اههدا  جاوهه   والهها   هه  ع  ههان  ن جنههوُ دههأج جايههاا جاك جهه   ههن جاكوهه  
 :(1)تة   امو  

جاص   جاو  جنيقاا  ةجص دا  جن جاحالو ة حو   عص  ا ةجاو   انها أجا   ه   -1
ةجاههح تههه    افاوهه  ةوشهههي  جوحاداوةههاا إأ جاهههو ّا  ههن جا لهههبط جمحو ههاع   هههااا 

 ا اللظاا جاا بق . نّب ا د ياجن  جاةج   ةواحجا ج
إ ودههاا جاحههالو د ا اهه  جإلعوههوجحا ة هها باههةادا  ههن لههةج جا ة نا شههاا تهه  شههو   -2

جا يوواهه  جا يهها  ا دبهها اهه   ههااا وواهه  دههااةت ا ةجاغههوج ا ةجاونههةبا إاههات  إاهه  عنابهه  
دااكواد  ةجاوااج ا و و جايناب  جاو  و ياه إلاى ةاج   و ّ نة   ن جاوةا  ته  نشه  

 جاناس داصةا  ة دااة .  أد ة ا ةوي   

جشههههواجا جا ناتاهههه   ههههجن ح ةهههه ا جاي  هههها  ةجا وههههاا جنا تهههه  جا لههههبط جاههههأي ندهههه  تبهههه   -3
جاحالوا  ان  ن جايةج ا جاو   أ ا ته  نفاه   ةا جاكواده  ةجاوصهنج ا ةحي ها 
  افاوههه  وا هههأ لّظةههها ج ةتههه   هههن جاغهههوج ا ةجا ةاهههةعّب ا جاوههه  وهههوالة   ههه   ههها  هههان 

    ن شو   اةجن جا يا   ت  أاو جايص .جاي  ا  با أةن د   نفاة

 ا دة  ي ة   هن لهّ  جاحهالو ا ي ه ا ةجمنقلهاب ته  اه ج  ا داإلاهات  إاه   ها  -4
َةِدهههَ   هههن  هههةا جالاتظههه ا ةصهههفا  جاق  لههه ا ةا ههه  جالّسا ههها دهههأ   قّة هههاا  نههها ا 

 حي و  ب ق ا ع   جاكواد  ةجاوصنج  و  ّب  اناج  جالد  عنا .

 ج هوال  تبه   ّنه   تهاا  هن دهأج جاي ه  جا اجهاا ت هان لةح ع ه  جاحهالوا ة  ها م -5
  جا  ت  جالباا ة   و  تجةاا  شاداا ة شا   ا  جتاج   صدا    ّا  ت   ك    ود  

  قهة ااة  ا ة    ّن    ج  جاشج ة     أا ولا ت جشه ا إّم  ّن نفاه  ظّ ها   ي ّ 
 ا ه   وهها  جالجههةجن     ّنهه دههة ههن إلهاى عحاة )): دااكواده  ةجاوههااج ا  هاح جالصهه يّ 

 .(2) ((ةدة ع   و و جالاح

                                                 
-15(ا تاةى  ل ا اه ب ان جا ةجاهاا  ) احاوج   قات  جاحالو ج ا ب  ةجانقاب  ةجا غةب جنظ :  (1)

16 . 
 . 10/58ا  3ح   جاحةجد ا  ُ (2)
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 ن  الح دأ  جاحةا  جا ةحوا    آ ا  جاحهالو ة لاةاه  جاكشه  عهن إنواحه  ة 
 هه   نةهها إّم ا إاجةهها جهها جاو ههان تي  هها  ةههاا ةاهه  و  جإل ههاجع  ) ودهه  ة اههاة  ( جاوهه  ج وههاّ 

ا (1)  لوه  جاجهة  هفو     ع  هان   انوه  جا وفةّ لَ  –ع     و   –جاش   جاباج ا ةدة 
ن هاا ةجافةهاا  هّ ج  افةه   حو ه  جواده  دشهو  ج  يجنها  ةب  ن جاقةح  ّن جاحالو اجدق   َ 

 ن جانهاسا عابشه  )جاحهالو( دقا جوه  جايق ّبه  ةجاف  ّ ه ا ة هّا  انها توه ا حهاةوا جانصه  
جاحههالو م ب  هها ))  هه ن  ههن جاههو نا ة ههأد  ) ههبال( إاهه   ديهها  ههن أاههو لههجن جهه ى  نّ 

صهه   جا ياصهه ا تلاهه ا  هها ب  هها  وجحهها  ههن جا ااهه  ةجالااهه  م ب لههاه ةم  لههةجح  
 .(2) ((تةة  صف   نوةحاا عص   ونفصا دي   حوجة  عن دي ا  ة ديدا ا    ىا

 ان جاحالو  اجه  عصه   ة اهواأ ا ت هان  اده  جاغهأج  جا ةله  ةجاف ه ي ةجافنه  
جالباا إّم صّة  ا ةم  ش    اكّا لدقاا جا حو   ت  و ن ا ا  جو و حاندا   ن حةجن  

ت  عص   إّم  و  تجةاا ة ا  ّ ا جاحهالو ته  آ ا دها وشهّي  جالبهاا جاف  ّ ه  ةجنلهاله 
وااب آتاه جادلب جاي    جا  اس ا يقاا   أ جاحالو  ن  هّا له   دفهنا  جاي ة ا ةج 

ب ا جإلوحادههههااا ةونههههةّ تهههه    ههههةج  شههههو ا تحهههها ا لصههههج     هههه ا   افاوهههه  ويههههاّ  ة هههها 
ب  ع هههه  نلههههة  ههههّجن ا غابهههه ا  ههههن إحو ههههابا ة  ههههالها ةو ببهههه  ةوي ههههب ا ةل بيهههه  جا ةجاهههه

  ة قااهه  ةابااهه ا ةصههّة  لدقههاا جا حو هه  تهه  ةت اههف ا ةاغهه ا ةنقههاا ةدال هه ا ة ّصهه
 ناا   ة ج  أاو. جن ةجاوّ اجن ةجا  ال  ةجا و نّ عص  ا ت و  عن لجا جاوحا  ةجا واةّ 

الوا تآ  ة  ة اّ ة ا ة   ةج  ود  حا جاناس ص    جنة  ةبجن جاحةَ   ن  حا أاو
إاهههه  لبههههاا  ة اههههاة  ّ إلّنةهههها ج ك هههه  جاههههوندالا ا ةج ةاهههه   ههههاااا ةج  هههه ب تنهههها ا ةج  هههه  

 .(3)...:  و  جاحالو ونوداا جاق ة  د  :)ا (جا حو  ا  اح ج ن ا  ا
  حاداوةهاا ة ّن دهأالو ةويهاا  ةاهةعاوةا ةجوّ   ا وقّا ا جو جن انها   ه ا   افهاا جاّحه   

   قاتوه ا اهأاو جنها   ن نحها  اجدها  جااي  ةجاك  ا بق  تجةا جاااجا جاةجاح ع    ةاهةعبّ 

                                                 
 . 82جن : جادال   جاشي    ت  جا بان ةجاو ججنظ  (1)
 . 11 صاا  جاحالو   (2)
 . 4/103  ة  جاأد   (3)
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جاحهههالوا   ة نا هههاج   ة دال ههها  تههه  ج ا ا  ة صهههال   هههأد  إّم ةتههه   ودههه   قوداهههاا
 نوو  أ ع   و ج  . –لو  جاجة   –ا  عن ا تااحالو  ان اجة ا  يا  ا م نوجح ةَنق
 ل إليه :المُرس   -2

ا ةبنها  (1)   إاب  جا   ِاا  لاده   ع هاج  ل   جم   جاأي ج ةحِّ  اا إاب  دة جاجا   
 .(2)جا لا    دةنا إا  لاًّ   ج ا د ي ت  لاا 
 ا جحّ ه  جا صهنِّ   ّنه    صهن    اشه      جهجنةةجاح   ن  ةجةها  وها  جا بهان ةجاوّ 

او هللا( ) دقهههاّح ع ههه  أاهههو نلة:تةهههة تههه   ك ههه   هههن  قههها  بيوههه    ال ههه  ديدههها جا وههه
...ةجاهههأي نلهههن أجكههه ة   هههن ))ا ة ب ههها  الدههه  داههه ج  جاح ههه ا  قةاههه  : ة)َلِفظههَو هللا(

أاو ت  دأج جا ةا    جا  ن   ج    ا أ  نا  ت   وها  جاي حهانا ته ن   او هة  تةهة 
ةدأج دا  بق  ته   وها  جاحهةج ا ... ةدهة  )):ا ة ةا ((دناو  ةحةاا إن شا  هللا وياا 

 .((جاكوا  ةج ا ع ب   ديا دأج
ةاهه  َ ِ هه   ع هه  واهه ّب  جاشهه   جا هه جا )جا  اَلهه ( تهه   حههوج  جا اّةنهه ا ةاكههن 

إاهه    جههجن ّن جاحههالو  دههاى  وادهه  جا بههان ةجاوّ  (4)ةحهها  تهه  جم هها  (3)َنق هها  وهه  جاوهه جح 
ا ةب  ها دهأج ده( ة حهاو  ع به     اه  آم  اجنها 240جاقاا   ل ا  ن     اج ا )ا

 ا  ن وااج  جا اّةن ا  ان جاقصا  نةها إ اها  جاقااه  ج هن   ه  جإلداج  جاغاب  جاظاد
اج ا ديهها ج لههاجب جا ي ةتهه  جاوهه  لصهه ا ا حههالو إ هه   قوهها جاههةو    ل هها  ههن ع هها 

ة ان ج ن     اج ا  ن تصلا  جاناس ةب غاةة  ةشي جةة ا  ده(.223جا  و جاوّ اا )ا
اماهه  ةجاههل  ع هه  ة انهها اهه    كهه   اصهه  تهه  وههأةه ج ا  ةصههناعو ا   هها بيلهه  

 .(5)د ب   ةاةعةا   ب   دأ  جا اّةن  ة 

                                                 
 . 3/5ا  2/2ا 14 -1/13جا بان ةجاو ججنا  (1)
 . 2/6ا 1/12ج نظ :  .نا  (2)
 .16/106ا ة يح  ج ادا ا با ةا جال ةي 11/529   عال  جاندال ا جاأد  ا : اججنظ  (3)
 . 4/537: ااان جا جوجنا ج ن لح ا جنظ  (4)
 .39جبس جادال ب  عنا جاحالوا جا قا (5)
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ة ن  حا أاو نا و ل بي  جايال    هجن جاحهالو )جا  ِاها( ةجاقااه  ج هن   ه  
َاهها إابهه ( تهه   لهها  جا اةنهه ا ةجاوهه   انهها عال هه  لاههة  ةدب نهه  أدنبهه ا  اج ا )جا   

  ا    اهها إابهه   انهها وشههّ ا جا لهها  وديهها  اةههاا تاا  انهه  جمحو اعبهه  ةجاابااههب  ةج ا بهه
لااهه ا تهه   اههوةباا جا لهها  جا غةّبهه  ةجا قا ّبهه ا ة ههن إشهها جوةا عدهها جا جاههاعا  جاوهه  

ةدأج ج ا ة   ن جاو جوجحاا جاوةجصها عنها  جتووح  ةا جاحالو دي  تق جا جا اّةن .
َاهها إابهه   جهه   –  هه  ع  ههانا دفاهه   جاههولاب  ن جوةجصهها  هه  ح ةههة  جا و قههجن  جا   

 ا اجو اح  ت  جافصةح جاقاا   .   –جاظاد  
 . التعريف بالمدونة :3

ةاههه ينا  هههن  ))دهههه( عنههها لاج ههه  عهههن ع ههه  ج ا  : 808 هههاح ج هههن   هههاةن )ا
شهههجة نا تههه   حهههااس جاوي هههب ا  ّن  صهههةح دهههأج جافهههن ة   انههه    بيههه   وههه  دههه  :  ا  

جاو جههجن ا حههالوا ة وهها  جاكاوهه    ههن  وجدهه ا ة وهها  جاكا هها ا   ههّ اا ة وهها  جا بههان ة 
 .(1) ((ج  اا      ع ّ  جافاا ا ة ا اةى دأ  ج  بي ا  ود  اةا ةت ةب عنةا

دههة  شههة   وهه  جاحههالو ة اههج داا ة ك  دهها وههاجةم ا ة عظ ةهها  ة)جا بههان ةجاو جههجن(
نفيههها  ةتاةهههااا إأ ب يهههاه  نهههوج   هههن  نهههةو جاي ببههه ا ة صههها ج   ب ههها   هههن  صهههاا داا  هههّا  تبههه  

جاوي    داا بان ةجادال   ةجا لاد ا ةجاوقص  تب   هّا  ها بلهبط دفهن جاكهال ا  جاحالو
ج اس جاول بقبه  ا دال ه   هن نله  ةن ه ا ةاهحا  هّا  ها جوي ه  دامجحهاو ةتب  ةا  

ه  جاوه  وهاجد ا  شا ا ةجاو  بح ةجاشةجدا ةج   احةجاوك ج  ةجإللنا  ةجإل ح  لوه  صها  جال 
... ة ههان )):دههه( ةدههة جولههاب عههن  وهه  جادال هه 395ةصههف    ههة دههالح جاياهه  ي )ات

 – جههجن   هه  ع  ههان ع هه ة  ههن دلهه  جاحههالوا ةدههة  ك  دهها ة شههة دا  وهها  جا بههان ةجاوّ 
  جهه  جافةجةههاا ح هه  جا نههات  ا هها جشههو ا ع بهه   ههن جافصههةح جاشهه  ف ا ةجاِفَقهه   –اي هه ي 

دهها  ةجا  غهها ا جا لبفهه ا ةجا لهه  جا جةيهه ا ةج  دهها  جادا عهه ا ة هها لههةج   ههن  اهه ا  جا ل
ة هها نّدهه  ع بهه   ههن  قههااج د  تهه  جادال هه  ةجا لادهه ا ة جهه  أاههو  ههن تنةنهه  جا  وهها اا 

... ةاههه  ))ة ههاح جا اههيةاي تهه   يهه   لاج هه  عههن جاحههالو : ا(2)((ةنيةوهه  جا ولاههن 
                                                 

 .554-553جا قا  ا ج ن   اةن  (1)
 : جاشي  ةجان  ا   ة دالح جايا  يا  وا  جاصناعوجن (2)



َ التمهيد                                                                                                               عَتَباتُ   اُمددََّن
 

 

 
 
 
 

 11 

ا ةدهههة  شههه تةاّ  ّنههه  ح ههه  تبههه   هههجن جا ن هههة   وههه  لاهههان  نةههها  وههها  جا بهههان ةجاو جهههجن
 ا ة اولاههن ج  دهها ا ةب بهه  جا لهها   هها اههة ج  َوصههَ  ع بهه  ةجا نظههة ا ة و هه  ج شههيا

َوِص   مكوف  د   .(1)((  ق 
ة يه ة   ّن ح به   وه  جاحهالو  انها  ةاه  جدو ها  جاي  ها  ع ه  ج هوال  
 قاتههاوة ا إأ  انهها  ههن جاشههة ا ةأجههةب جاصههجا دلجههب لهه    ههّا  شههوغا دههااي   ع هه  

 ههان  – ةاههةب دههأج جادلههب  –  بههان ةجاو جههجنّن  وادهه  جاا  جهها  (2)ج وناةةهها ةجإلتههااا  نةهها
ته       هاا لباوه ا   فهة ك  دا أجةعا  ةجنوشا ج  ا ع ه  جاه     هن وااب شة  دأ  جاكو ا 

 .(3) جالجةجنديا  واد  
عظههب    هه  ا  – نههأ ظةههة  دههأج جاكوهها  تهه  لبههاا جاحههالو  –ة هها  ا و جاي  هها  

ةناه ةج  نه  عهااج  ةتجه ج   هن جاناه ا ةحالا   ا  ا تل صةج ع   جاووّةا  ن ا ةونها  ة ا 
ةاههههها ا دههههه  جا  دهههههان تههههه   شههههها ه ج    ة غ بةهههههاا ت قههههه  شهههههة ا تاةقههههه  تههههه  لبهههههاا 

ة ه  ع ه   وها  ّ منوشا  واجةا ا تج ه ةى عهن اهال   هن جو ها ج ناااه   ّنه  (4)جاحالو
: ت  حها م جا حها ةب ة ه   ع ه  جا  جوه ا  هاح ا ت ّ ها  ه    عه   تاهاجا بان ةجاو جهجن

: إّنهه  داهه   َ ههن  دغههاجاا تاههااا عههن جاحههالوا تقجهها اهه   ع هه  شهه   لوهه   صههاا  عهه  
 .(5)  ىا ت ا واا ت  ل د  لو  اقجو 

نة:4  . موضوع الُمدوَّ
)جا بان ةجاّو جههجن(  ةاهههةع     هه ى تهه  ج ا  ةجاهههّا س جادال هه ا ودلههب تههه  ب يههاه        

دهالإ ةجإلباهااا ح ه  تبه    غه   هن لا هاا جإل صاة  جاّوي ج  جا ّجن ة ا و واو ده  جا
ن  َ َ هَ  جا هةن جادال ه   ع ه   ها   ة ه  صالد   جن نظ ّ ه  جافهن جاقهةا  ةع ه  ج ا ا ةج 

عاا.   هها  ن هه  عنهه  دههااّ بط  ههجن نشههاا جاي هها ج ا هه  ةجاقهها ا تهه  جاكوهها   ههن  ةاههة 

                                                 
 . 4/109  ة  جاأد   (1)
 .39: جا قاجبس جادال ب  عنا جاحالو جنظ  (2)
 . 1/225جا بان ةجاو ججن  (3)
  40-39: جا قاجبس جادال ب  عنا جاحالو جنظ  (4)
 . 1/105:  يح  ج ادا  جنظ  (5)
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 ههن ع هه   شهه    نةناوهه ا  ي جاههّ بط  ههجن جإلدانهه  ةجماههودان ا إأ  م ب و هها  جا بههان إّم 
أجعوهه ا )) الاة ههاا تة هها ع ههالن جوحاأدههانا ج ّةح:ع  ة هها تهه  إنشهها  جاكههال  ةو  جدهه  ةج 

ع  ة ا ت  جاوقداح جاكال  جا ا ةب جموه   هن جا ها  ا   ه   ةدأ  د  جإلدان ا ة جا ان :
ا (1)((َوق هَ هه  ا ةوف َجوهه   ةجاّوااههس تهه   نابهها   ةتهه    ههةج     ههّ ا ديههَا َ هه  اا ةدههأ  دهه  جماههِوَدان 

هِودان  جا ّههان   اهِّ ة عَ ههِ   ها تبههِ   ههن ة جاوّ تاا بهان صههن  جههجنا ة ب ه  ج ّةح وك ههن تهه  جا 
 َصني .
ة هههن دهههأج جا  نَل ههه  اههه    جاّحهههالو  وادههه   ةهههأج جاينهههةجن جا   هههوي جاهههأي َجَوفّحههه        

ا ةايها  (2) هجهن(امما َع بق  ت    نَجو  جاَقصج ا جا ةَحوا:)جا بان ةجاّو ججن(  ة)جا بهان ةجاو  
دههأج جاينههةجن حهها  لهها ال  تهه  ات وبهه  ا ك جهه   ههن  صههاج   جةهه  جاحههالو جاف  ّ هه  ةج ا ّبهه  
ةجافنّبهه  جاوهه  جوحّ هه  تجةهها  ةاههةا   هه  جا  َوكّ  ههجن ِد   َوَ هه  وّبهها جوة ا إلن هه   م جةحهها  ّي 

ةههه  وكهههةن  ةح  تههه  عنهههةجنا   ههها بقهههةح  ةمن دههها اا م بل ههها آ ههها ج  آجاجةاةحّبههه ا ة ي  
هها  هن  ةاههةب جاي هها ج ا ه ا  ة ولاجهها نةعهه ا   ها جوحّ هه  عههن ا صه ل  َولاجهها جاق ص 

. ةمشههّو تهه ن  عنههةجن (3)ل  هه  جاينههةجن  ح ةعهه   ههن جاههّامما جا  َ وّ هه  ا  ةاههةب أجوهه 
 ججن( ظا  ع ال  َول بقّبا  َ نةلا  دامدو ا  ت  جاا س جانقاي ةجادال   َ هاب ا  ةجاوّ  جا بان)
جاوههه  و اهههة  تههه  جاكشههه  عهههن عهههةجا  جاكوههها  ماّبههه  َلهههاج ا ا دفاههها   هههوةن لا وههه  جااة 

دادياا  جا  َويّااا لجن جاةاة  إا   ةجلن  ة دابها  جاوه  و فه   ك ه    ها و ظةه ا تينهةجن 
جا  اّةنهه     هها جا اههاا  جااههب باةّب  جاوهه    اهه ةا جاحههالو   دّ هه ج  إاهه  جا  َو قهه   ةصههفِ   لهها 

  ا.ل ت  جاّوةجص
  . تاريخ التأليف :5

                                                 
 .2/1155ح ة ا  قاما  ل ةا شاك    (1)
.  صههههل لاا نقاّبهههه  40جاح ااّبهههه  ةجانقهههها تهههه   ا  جاحههههالوا  بشههههاح عاصهههه   ج نظهههه :  فههههادب  (2)

. جاينهةجن جاصهلبح ا كوها ا  34ا جاشهادا جا ةشهج      وا  جا بان ةجاّو جهن ا حهالوةدال ّب  ت
 .83ةب  جاش    لاو   ن عا   جاي

 .206   جا لا  ةع   جاّن ا صالا تاا دال (3)
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  جاكوا   ةاةب جادلبا  ّن جاحهالو  ّافه  ال   ل ا دا ةنا  لقّ بقةح ع ا جااّ      
 وها    ّنه   ّافه  ديهاَ  ا ةأ ه (1)ت       اا لباو  لجن ع ا د  جااهنه ةَ يها ده  جا ه  

جههههاّح ع هههه  أاههههوا ةدههههة   جههههجننههههّ   ههههال  تهههه  جا بههههان ةجاوّ  ع هههه  ع هههه  ا لجههههبجالجههههةجن
ةا عشه  ةجن  ن  حيها ته   هّا  صهل   هن  صهالف انا جايااا ت   و  جالج)): ةا 

أ هه ا عحدههو  ههأاوا تال  هها  ن ة  ههاا  ههن  قولفههاا ج عهه ج  ةنههةجا  ج شههيا  ا هها 
 .(2)((دأج جاكوا  ت  أاو  ةت  إن شا  هللا ب ةن لوّ 
 دهاجا  وها  جالجهةجن إاه   ل ها  هن  )):  ةي با ةا ع   ااان جاحالو  ةاه ة 
إاهه    ههن   هه   جهجن  ههو تاعلههان    اهه  آم  اجنها ا ة دههاجا  وهها  جا بههان ةجاوّ ع ها جا 

 ا تديا  وها ج هن جاوّ هاا حه   دااحهالو  قجهاج  (3)((اج ا تاعلان    ا  آم  اجنا ...
  ةبهههجن جاقااهههه   لهههاة ا  انههها جاغ دههه  تجةهههها إاههه   ح هههس ج هههن   هههه  اج اا ةحههه ا  جنههه

ّجن  ّن  وههها   ههه  ة ّ بههه ا ةدهههأج جا  ههه  ج  ا حهههالوا ة انههها عا  وةههها  ن   اهههَ  عنههه  ةجحهههاو 
دهههه(ا ةدههه  جااهههن  جاوههه    ِوهههَا تجةههها ج هههن 233اههه  بظةههه  إّم ديههها اهههن  )  جهههجنجا بهههان ةجاوّ 

 .(4)جاوّ اا
تههه  جااهههنةجا ج  جههه ا  هههن لباوههه ا ة هههان  ان  وههها  جالجهههةجن ّاههه    هههة ع  هههاقههها 
 جهجنا ةعنها ا بهان ةجاوّ ا اكّن  اه  جهأ    هن  جنةها جاّنا ا ةصا    ود  ت   قا و    اا     

ة هههأد  ديههه   .(5)تههه   جههه   ةاههه  جن نحههها أ ههه ج  اكوههها  جالجهههةجن جهههجا بهههان ةجاوّ  ههه ج ا 
جالجههةجن  ههن  وهها   جادههال جن إاهه   ّن جاحههالو  ّب هها  ههان ج ّاهه  جاكوهها جن  يهها ا ة هها تهه إ

 .(6) ججنجا بان ةجاوّ   ا  وا  

                                                 
 . 1/15جا بان ةجاو ججنا  قا   جا لق   (1)
 .3/202 . ن  (2)
 . 1/116جنظ :  يح  ج ادا   (3)
 . 1/16  جا بان ةجاو ججنا  قا   جا لقّ  (4)
 . 3/202جنظ : جا بان ةجاو ججن  (5)
جاشههههي    تهههه   وهههها  جا بههههان ةجاو جههههجن ا حههههالو  ا ةجادال هههه 425جاحههههالوا لهههه  جالههههاح ي جنظ : (6)

112. 
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 املبحث األول

 القصدّية: املدلول اللغوي واملفهوم التداولي
 

 مدخل :
أدى اإلهتماا ب فتيراالخ اب إاا ا عبااة ابرو  اات ج ااخطا عوتاا ي اب إاا ا اباا   لتم اا  

ُ  اب إا  جاُتجو   قطاولن تهد ا  عباة ابااطاا طابُنران  ط اعد ط في عخ  د ُموتج اب إ ا عبة قط 
 و  ات عباة قراملنس قراب    طبها ا اوقراما احجنا ل ابف (1)تجل ة فاي أفاطاا ابجة اتطابُقجح  ط 
علااة  . طبواا    (2))ج خطا عوتاا ي اب إاا ا(عوتاا ي اب إاا ا(  طقرااب  ُ روااة فااا )قطاولنُ روااة فااا

   ط()ابُمَتلق يت اااال ابرااا مل أط ابقااا خ   ابجة ااات عباااة قاااطاولنهااا ا ُااااو  يا قاااطاولن ابوقاااد ط 
اولن َت ال ابُماتلل  ب أط ابل تاقطا  .ولن تت  اُ  مان اب إا ا مناطخا  بها طها   ابقاطا   ()ابُمخر 

تماااا ب ابرلماااا   ابُقاااادامة ماااان ا( ج هابُم  َإاااااإلوتاااا ي طابت لقااااي )ابُمااااتلل ب ط طقاااد ن ااااَي إخفاااا  
برةقاات   فلااب  ليلااطا اط بااف فااي أ واا   تنلاا ةتهب بلواااطا  طأاااطبللن طجة لاالنونااطنلن 
ماان  َقْاااد   ط  تماا ب جاا بُمتلل ب ابرو  اات جلخ اا   ماان م اا هخ اإلهط  .اُمااتلل ب ط ابُم  َإاافاالن اب

رهد موهب أو هاب  ُ بْب ر بت ابرو  ت جقاد ابُمتلل ب  ط فق جمبه ا فإن  ابرخا نق قطا ابر  ابلةب  ط 
  فاة ُ منان فهاب اب إا ا ع ا إا اميتا   بيهاب اب   -عوادهب-ْاادن  ابقَ   حا تليطا في  باف

أل واااا   راااطا  لااات  فمااان    ااا ا اراااترم   ابل  عتجااا خطااااا  جرااالن اإل  َمْقَااااد ابت  ُلؤ ااا باااب
في تخا و  ( من ابمي ه ب ابتي به  ادى  القصد)ط .(3)اإلفه باعت  د  ت أب أدف  ت  االت ا   ط 
 عااإةن     باة تط ا ح دالبتا عابمجنال   ا رارة ها   با بفابللط   طاحااطبي  طابجة اي  

                                           
 . 71ط  إج وت  دف  رنخ  طمق ل ر  ابجة  ت طابوقد تلو خس أفط هة  ابر  (1)
 . 20منمد ع فد ابج فخ  لو خس فو ت ابرق  ابرخبي    (2)
 . 143 نلة خم  ن ابقخا ة في اب إ ا ابألاطبي    (3)
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خف  اااات  ابترخنياااا ا ابتااااي ط اااارا باااا  فااااي م تلاااا  ابفل اااا ا ابمرط بناااادطد ض عبااااة اجاااا بترخ  
 .مر  تدا لاابمي ه ب ابتي ق خبت  ط ط 

 

 :  يف اللغةالقصد 
ََقَ ) َطَخدا ماا دة ََ اَالقني ََ ( طتاااخني ته  فااي دَ ص    ُ يلااد (1)فااي رااتت مطا اال ال

 أ لفه  ابتطرط طاإلرتق مت طاإلعتدا .
ااا   ااا اوج   اااةل مُ س  اااةل مطجقااا ا ط ي  عل ااا  ))س(س قااا   ) جَََفيَاَََ َا  َََنَََََََ س ف م 

ااا  ابُموج  ااا اابماااخ  فويرااا . ط ا عجااا ا ُمإااا و  ط   اااح  ابمطجقااا اس فهاااطى ُمت جااال  ط  س ف براااد  أم 
  فااإن بااب ابرةو اات  ن و ااف تااخا فااي ابلوااة طابيقااخ  ط ااطل ر فااي ابرااخ  ط  القصََدط  ج بخ اا 

 .(2)((تلن تخا  فإو   لخاف 
 س(3)فلد فن أفي خب رت  ق   بعنَالجفهل ا َالشَ َوََََ

َ

َُسحفُمهف ن ِّ نَا َالم ك  ٍمَوُغودِّ ََََََََبد  سفبَاُضن ِّجت  دتَم هفَك  َاتقصَّ
 

َط ْصدِّ البات ب ابرخب  ت أل اخ مان دالبات بلط  اتفي ابمر جللق    فلاد أو وا  راوق  عواد ابد 
ْصَدَ: )(سالعَن )موه  م  ُ إ برو  فاي نتا اط   ابتي ترولو  في ه ا ابمجنل  مت هاط اراتقالق 

ب اااَف ط َقَااااْدُا َباااُ  طَقَااااْدُا عب ااا    تقاااط س َقَااااْدَت ُ طابقاااادس عت ااا ن اب ااا   (4)ابإخناااق   طا 
هااط  لقصََداَفااي مروااة احااا أن   . طَنااد ل هاا ا(6). طَقَاااَد اب اا  جمروااة إلجاا ُ (5)َقْاااد 

ناج     حن  َمْن  قاادُ ا ج إلرتق مت  طموُ  رم ي ابنجل َقْادا     ب  ُ ا  ابت طج   ونط اب  
  طنااط  ابمروااة ويراا  وجااد أن  ابقاااد هااط اإلعتماا د ط (7)ابفلااا ال  رااد  عواا  عبااة  لااخ 

                                           
 .545لو خسابمرجب ابميهخس حبي ظ ابقخآن ابلخنب  منمد فؤاد عفد ابج قي   (1)
 من أبي ظ ابقخآن ابلخنب  م دة )قاد(قإطل مرجب  (2)

 اباينت .لو خس ب. ن ط  (3)
 .54/  5  اب لل  فن انمد ابيخاهلد  نت ا ابرلن (4)
 . 737/  2 طخ   افن مو  بر ن ابرخا80/  2أر س ابجة ت  ابزم  خ  لو خس  (5)
 . 163/  2  ابيل طمي ابماج   ابمولخ (6)
 .205  أفط هة  ابررنخ  ابيخطق في ابل لت سلو خ  (7)
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َََ جااا   فاااي ط  .(2)  طقاااد ُلاااخاد جمرواااة ابراااد (1)احبل  َََفنغةَالل  فاااي تقخناااا افااان  ُمعجَََمَمق
ابواطن عوة(سابرلن ط )ابقط  فطجاطد عةقات فلوهما سط  ابمروةفلن ابقاد ط  ه( 395)اف خس
   ُاب  (3)ناخاي عل ا   ...  ابقْااُد بل ا  ج ونما في ف ا   ط احط   ة تس ل ابُمرت   أاط طابنخ 

اا  ابمروااة فهااط ابقاااد))فااي قطباا س القصََدجراا  ابمروااة جم راا   فااي  . طقااد زاد افاان (4)(( ف م 
ْصََََدَُ)مروااااة  آ ااااخ علااااة هاااا ا جقطباااا سعن   فاااا خس   تقااااط  المااااتة ا التواااا زعلااااة ))( لااااد ل الق 
ابمرتناااااا   ابجدلاااااد   طابمرواااااة(5)((مااااان ابلناااااب تل اااااتتوااااازة ممْ نْ مُ  قاااااالدأ و قااااات ابرخاس
 ااد   اب اا طماان ابمج زسابقاااد فااي  .تالباا بد  جابلياا     اباا   لااطني جاا متة اإللتواا ز()هط

  (7)خ  طابقااد فاي ابمر  ات أن ال ُ راخل طال ُ قتا(6)اإلرخال طابتقتلخ   طهط م فلناإلفخاا
ااط فااي اح اا    َقَاااَد ابإخنااق  ))بطراا طسطجاا   فااي ابمرجااب ا .(8)فهااطعلة ناا   ماان ابتطر 

ااُد َقْادا سعرااتق  ااطَ  فااي طَقَااادَ  ب ...َ ْقا  بااب ُ يااخ  ا ... طَقَاااَد فااي   بااب ُ يااخ ا ط احمااخس تطر 
 .  (9)((ععتد  ف  م   س

  نلها    تتج  ج  أإخال م تليت  ابللط  طبفي مدب  (دْصَالقَ ) بي  أن  طفي نق قت احمخ 
بلمطا اارت ماان نلاال هااي  قصََد  فهااط ابطقااا مط ااطع  فااي ويااسط  القصََد تتوااز   موزباات ماا دة

 ه ب داخا جراض ابميا . طعلة ه ا احر س(10)ق وطن   م  بل  هخة ابللط  ت عإةق   مفدأ نلي ط 
ط   اإلخادة ...سابو  ااااات طابلاااااخض ط موه   ق خباااااا مروااااا  ط  القصَََََداإلااااااإةن  ت ناااااط  ميهاااااطب 

                                           
 . 36/ 9  م دة  قاد ابزبلد   ت ي ابرخطس من جطاهخ ابق مطس  (1)
 . 536قاد    ابخاز    م ت خ ابان    (2)
 . 4/148  افن ف خس مرجب مق ل س ابللت  (3)
 اباينت .ط ب . ن   (4)
 . 95/  5قاد  سب . ن  (5)
  37 –33/ 2(قادسم دة )  بر ن ابرخا550  ابيخطق في ابللت 80/  2أر س ابجة ت لو خس (6)
 . 55/  5لو خس نت ا ابرلن  (7)
 . 67  ابخا ا احايه وي لو خس ميخداا أبي ظ ابقخآن  (8)
 . 738  قاد ابمرجب ابطر ط (9)
 . 147  عفدابرةب ابمرد   بن  خة ابرخب تينلخ ابلر وي في اابت  (10)
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 جراات بلمق اااد ابج إواات   فتاااجح احفراا   تفااي ابننااب علااة ابيراا  ويراا تمنااطخا هاا   ابمق خباات 
خادة  ط  و  ات  ط خ ا    ابمخرا  جراد   ق ْصَدَ   فإن  بدى ف عله   ال ت جرت ب نله  اب  هخى فقط ُلاؤ   خ  ا 

ااات  فاااي عوجااا ز ابيرااا  ابللااا  فاااي  إ جااا  فدخجااات طا ااانت ؛ العتمااا د  علاااة تاااطفلخ هااا   ط    ا 
 .(1)ه   طفي تختلا اب إ ا بلتدبل  علل من عدمه ابمي ه ب

لتاا   خ    قاال فااي  بااف قااد  اب لاا  اباا   ط ُمََنادَالُمََت ل مي ن ي   اات ابطقااطل علااة طابجناال فاا
 س (2)  هيف ة ت أمطخ

 س ا لففظَومفَتحتملهَم َدالالت 

ها  انتما الا تاؤد  عباة اب لا    طقاد  رتطخ احبي ظ قد تنتم  أل اخ مان دالبات ط بف حن  
 في فهب مخاد ابُمتلل ب .

 سالمت ل ِّمَ فسه 

ال  دى ادق ابُمتلل  ب ط خ فت  في محن  مرخفت  ع دتا  فاي عباة ابم  إاا  ط منادهَتطا 
 .ُمناده  ن    بف ُلؤ   خ في ابطقطل علة ُمنادهابإخق ابتي  رُلله  في تطال    ط نةم 

   سالُمت لق 

  طها ا لخجال مان نةما  ت تلا  ا تةفا   نفلاخا   ابمتلل ب ُمنادعن  ُقدخاا ابمتلقلن علة فهب 
ابتياا طا فااي تنااال  ابطراا    ابتااي ابتياا طا فااي اح هاا ن  طا  خس حط ساعبااة أمااخننس

ََََََََنادَُتراااااااالن علااااااااة مرخفاااااااات    ؛طهااااااااي ال تتطقاااااااا  علااااااااة احبياااااااا ظ طنااااااااده   ابُمااااااااتلل  بُم
ْصدَ  ف  هي ت جرت دالالا احبي ظ ب را ب طاته  )) ن   خادت  ابُمتلل ب ط لق   .(3)((ا 

                                           
 .  143–142اإلت ج   ابتداطبي طابطر ط في ابدخس ابللط   د. و د ت خم  ن ابوج  خلو خس  (1)

 . 143ب . ن سلو خ  (2)
 . 12  ا مد  اإلنن ب في أاط  احنن ب  (3)
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ً:ًمفهومًالقصدًفيًالثقافةًالعربيّةً:أّولاً
 مظاهر القصد عند القدماء :  - 1

ْصََدَن لااا  فنااخة    فقااد جن ااطا وااطو ابرةقاات ج هتماا بي جاا بد عوااد ابرلماا   ابرااخاالق 
ََنا ن. ط (1)فلن م   قاد  ابُماتلل ب طما  ترو ا  ابللما ا ابتاي  رات دمه  ْصَدِّ من وات جا خزة للق 

فقاد  .اإلجاة   ط اااأرا س عمل  ات ابت ط  و ا ح ؛د مر و ا علة تراد   في ابدخس ابرخبي عمطما   
   ط هاااخ هااا ا اإلدخاف ماااندخف ابرلمااا   ابراااخا هااا ا ابميهاااطب طخبإاااط  ج بيرااا  طابمم خراااتأ

دخ ي فااي ابجناال عاان مق اااد ناا    طهااط ماا   رااتدعي ابتاا ااة  تواا طبهب بأل ااخ اباا   ُ ند اا 
 ت  ابللط  ت .لَ وْ ف   إ ا م داب  نم  نتلت مق اد  ت لخطمه  ف  

 :القصد واخلطاب القرآني  –أ
 مقفصََد)ابلااخنب طتيراالخ   فااإن  ابرلااب فااا بااة عةقاات ابمق اااد جيهااب ابقااخآن اا خة عج إل

و مااا  ُلاااخاد جااا  ععم بااا  فااات( بااا س مقااااطدا  ب اتااا ب اااخنرا ي فهاااب ابوااااطا اب اااخع  ت ط   طا 
الباااات ))تطجلههاااا   طعلااااة ابُ اااااطا ُمجتهااااد ج بمق اااااد فااااي فهااااب   ع   رااااترلن اب و  اااات ابد 

  جما  ل ادمه  تلاف ابمق ااد  طتطجلها  مرواة اباوا  ابُمو راا ب ا ت  خ ابمروةابواطا ط 
اااخف  عاان  اا هخ  فااي ناا   م  بياات  بااف ط  طقااد  ااا  احمااخ ج بمجتهااد عبااة ت طناا  ابااوا  
 ))ج و هاااا س مقفصََََدَالشََََن ع ُترااااخ ل ط . (2)((ابمروااااة اب اااا هخ بمق اااااد اب ااااخنرت ط نل   تهاااا 
د أط ب ني   َمَا بنهب ابر م ت  في   ابو  س ابو  فرت ابل ي   ا ابَمْقُاطدة بل  خو بَتْنقلق مَق ا 

اااات ف تهب اب  ا  اااا خو عوااااد ناااا    نُ  ))  طهاااايس(3)((تاااااخ  ناااابي ماااان احرااااخاخ ابتااااي ط ااااره  اب  
 ا ن مادبطالته  ج بو خ عبة جهطد ابرلم   في تيرلخ ابواطا اب خع  ت ط فط  .(4)((أنن مه 

 ع  اات  وط ط  د   بااف عبااة إف راات  مااخ   هااخ طجااطد مااداخس طمواا هج فااي فهااب تلااف ابواااطا  ط 
  ط مناان ابتمللااز فطجاا  عاا ب فاالن ات جاا هلن تااي  رااتود عبلهاا  أااان ا ناا   ات جاا  احاااط  اب

ا  ا ن واا ابرفاخة عواد أها  اب ا هخ ط . االت جا   ابمق ااد ج   اب  هخ  ط االت   خ  رللن هم س
                                           

 . 15تس لط ل  عزنز ابللت طابمروة ط ابر  ق  جطن اللوز  تخس عج س ا دق ابطه ا  مخاجر (1)
 . 46ورم ن جل ب  إخق ابل   عن مق اد اب  خو    (2)
 . 307 – 306  ابإ هخ فن ع  طخ مق اد اب خنرت االرةم ت  (3)
 . 7  عة  ابي ري ت ط من خمه مق اد اب خنر  (4)



 واملفهوم التداويل املدلول اللغوي :القصديّةاملبحث األول :                   الفصل األول
 

 

 
 

 
 
 

 20 

  طب س فترلل  ه   ابواطا طابو خ فاي أنن مها   بي ظ ابواطا اب خع  ت ط موإطقه ج
ابر ب جنطن اب خنرت به   إن  ات ج   ابمدخرت ابمق اد  ت  رتود عبة ابترل ب  ف(1)ط مق اده 

ناطن اا نا اب إا ا با   مانها ا اإلت جا   لوإلاق   ط مق اد طننب فاي عماطب واطااه 
اد ماااان ابُم  إااااا فهمهاااا  أخ دة أخاد تفل لهاااا  بلُم  إااااا  ط نااااد  راااا ن مُ   ط ممق اااااد مرلواااات

  ط اااا نا اب إااا ا نمااا  ُلخناااده  اااا نج د   مق اااان  اباااةزب هاااط تناااخ    طأطارااات ر فه 
   .(2)أ     جة زن دة طال تج طزقطل عوده  جة وقا ن طال قاطخ  ط ابط 

خةتَ اب خع  ت ابُمرْ  طال ف  أن  جم ل ابمق اد عو م  هاي خاجرات    فخة طابمرلطمت طابُمقخ 
فإف راات  ؛طتطجله تاا تر ب ماا  عبااة هااد  ابقااخآن ط  ت ااملو   فااي جمَلتهاا  طتيااالله  تاااخنن   ط 

اا ن لت اام   احط  (3)    ااخع     ُمااطنة جاا  ماان اب اا خواب إاا ا ابقخآوااي ماان نلاال نطواا  وا 
َنم    هي    ت  بف طمقاطد ننم   مُ    با ا نا ن بزاما   اإلنتلا ب عباة ابقطاعاد ابتاي ختجإ   جن 

 أن  تخا و  لز خ فوم  يط   يهب طابتخج حتط  يه  في ابر عد علة عدخاف َمق اد اب  خو  ط تُ 
خنط ط اجتهاا داتهب مطقياا   طرااإ   فاالن ابتيااحجااة   اباا لن  ااهدا ماااو ي تهب ط ماان ابرلماا   ا

د   بلااوهب بااب لتجاا طزطا مق ااالنابلي ل اا   فتجاا طز   هخن ااتلنابتقااطنلل  لن ط اإلفااخاا فاالن ابلي ل اا
 . (4)ق ب علله  ابدبل اب إ ا ابتي ق ما علة ابدبل  ط 

 

 :اخلطاب األصوليالقصد و –ب 
لترل اق موها  ما       ااتدطخ نفلخ فاي ابرو  ات جرلاطب ابللاتن ن برلم   احاط   طبم      

ا  وَ (5)  علله  ن لخا  في ابت طا  عبة ابمقاد مان طخا  ابليا ج بدالبت ابتي ُ رط   أو هاب قاد  دُ ج 
طا جمر ااا خ  ْصَََداْعتاااد  ( قاااد  ناااخ نةمااا   ُلوفاااُ  عااان هاااا 476ا   فنااا ن عفاااخاه ب اب ااالخاز )الق 
اا خي ُلؤر  عوااد  ماا  عااخ ل جاا  ابلااةب  فنااطا   ط مر اا خابس بينااخةي تداطب  ااتي َاااخننتي ترتمااد تاااط 

                                           
 . 39  وطخابدلن اب  دمي لو خس ابدبل  عود اب  هخنت  (1)
 . 93 – 92  د. أنمد ابخنرطوي طا د ابينخ ابمق اد س قطاعد  طف  (2)
 . 11ق ابلخني   مقدمت ابتنقلق   ابمنق  لو خسج مل ابمق اد  (3)
 . 93فطا د  ابينخ ابمق اد س قطاعد  ط   (4)
 .10ابرلد أنمد عفدابلي خى بللط  عود علم   أاط  ابيق   خ اابتاط    (5)
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  فقاد خأى اب الخاز  (1)((عباة ابليا  قااد ابُماتلل ب اإل جا خ جا   الخ  فاخا  ع ا او اب  )) سج و  ُ 
باااة ابليااا  ابااادا    ع ااا فت عاإلو ااا  أن  ممااا   منااان أن  ناااطن خا ااازا  بلتمللاااز فااالن اب فاااخ ط 

خ مال اإل جا   فاإن نا ن  خ ا  ابمتلل ب ط خ   من اب إا ا قصدَ ج بط ل علة اب فخ
ن ن ن  خ      .(2)اإل ج خ ف بلةب عو    خلمطافقت ابلي  ع     فهط  فخ  طا 

اااا  ن  احراا س اباا    قااطب عل اا  ابو ااخ فااي   فااطت ر راا   علااة نااةب اب االخاز        تين 
ْصََدهااط  اب إاا ا عوااد احاااطبللن بُمااتلل ب ال  نااطن حن  ا))ط فهااط احااا  فااي ابلااةب   الق 

  فنااا    إااا ا بااا  قااااد  قااا   (3)((  عال  ج بَقْاااادُميلااادا  جنةمااا   مااا  ط ااال بااا  مااان ف  ااادة
فا   اها 631 اا مد ) ابليا  ابمتطا ال عل ا  ابمقااطد جا  عفها ب َماْن  ))هطب إا اس( ُمرخ 

     .(4)((هَط ُمَته   بيهم   
مااا امقُ رااادل مااان  ع ا   القصَََد ف اااخا ))   ع  ابرفاااخة ت عواااد علمااا   احااااط الباااابد   ط 

  احمخ اب   لجر  دالالا احبي ظ  لخ مقاطخة علة  اتها   (5)((فإخادة ابمتلل ب ال فلي  
تااا جل بلاااخض  )) جنراااا احماااد   ب ط عخادتااا   فط ااال ابليااا فااا  هاااي ت جرااات بقااااد ابماااتلل  

ااة   فقااد    ُ طابطا اال نماا  أو اا ابطا اال  قاااد ترخنياا  قااد  قاااد ترخناا  اب ااي  بللااخ  ميا 
ا  ابياخق فالن خؤ ات ابمو إقات  (اها1158جراد  )اها وط  طقاد فال ن ابت   .(6)((مجمة   لخ ميا 

فااي  القصََد  ااتخإطن  طج بجملاات ف هاا  احاااط  ))س  فقاا  طأهاا  ابف اا ن فااي عدخاف ابمروااة
ماان ابمااتلل ب ال  نااطن ماادبطال  بلياا ي عواادهب  فااإن  ابدالباات  قصََدابدالباات  فماا  ُ يهااب ماان  لااخ 

هاااي ابمقااااطدة ال فهاااب ابمرواااة مإلقااا    ف اااةل ابموإقلااالن  فإو هااا  عوااادهب فهاااب عوااادهب 
اهتب  ابيقها   طاحااطبلطن فدالبات احبيا ظ طقد  .(7)((لق   رطا  أخاد  ابمتلل ب أط الابمروة مإ

                                           
 . 586/ 2 خ  ابللمل  (1)
 . 78مررطد انخاط  لم   ابرخا  داطب  ت عود ابرلو خس ابت (2)
 . 17/ 17  ابق  ي عفدابجج  خ ابملوي في أفطاا ابتطنلد طابرد  (3)
 . 95/  1ابدلن ا مد     رل اإلنن ب في أاط  احنن ب (4)
 .1/21افن ق ب ابجطزنت  ععةب ابمطقرلن  (5)
 .1/42 اإلنن ب في أاط  احنن ب  احمد  (6)
 ن  ابته وط   م دة )دالبت(.ن   ل عاإةن ا ابيوط  (7)
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ابترطناا  فااي  ))ابمااتللب طمااخاد    ع  أن   قصََدَطط اال أاااط  بيهمهاا  جل اات  بلطاااط  عبااة
و مااا  هاااي مقااااطدة بلمرااا وي    ف حبيااا ظ باااب ُتقااااد بويراااه   بابماااتلل   قصَََدابنناااب علاااة  طا 

طماااخادُ  ْ  هاااخ مااان عماااطب بي ااا  تااا خة    طمااان عماااطب  طابتطاااا  عباااة مرخفااات ماااخاد ابماااتلل ب
 ناااطن مااان ابليااا  طقاااد  ناااطن مااان ابمرواااة أقاااطى  طقاااد  أ اااخى  ابمرواااة ابااا   قااااد  تااا خة

  ط هااا  لااخ  (2)فااي دالبات ابلياا   ااخإ    القصََدي فااابقخا  باا بف عاد  (1)((أقطى طقاد لتق خباا ن
 تمللااز ابمراا وي ج الراام   ))ماان ابمطا اارت فااي ابميااخداا  القصََدماان احاااطبللن ابااة أن  

فاا حمخ   (4)طنااخطن أ  اا   أن  ابمطا اارت ت جراات بأل ااخاض طابمق اااد  (3)((ب قاال فهاا  اإلفهاا ب
 لن طمؤبيا تهبد خا دخارا ا احااطبلابتاي تااج نل احبي ظ طابدالبت ابلي   ات عودهب في م
قات اااإةن ت ارتو دا  ابة طجطد عةقت فلن ابلي  طابمرواة  طهاي عة القصدَمفويٌّ علة

جرض احبي ظ ُقخ َوا جا بمروة فاي عمل اتي طاع اتي مقااطدةي بلاي تقاطب  ))طب را اعتج إ ت  فا
ز فهاا  بي اا   جمروااة  وتلجتهاا  أن  قياا نُ خ  ْقااتَ  ف بط اال هااطس عمل اات  ...  فلوهماا  عةقاات راافف ت

  ط هااا ا مااا  لتفااال ن مااان ترخنااا  ابدالبااات (5)((ابااا هن اباااة ابمرواااة عواااد تااااطخ ابليااا  دا مااا   
هاي ناطن ابليا  فاي ن بات لو ا  مان ابرلاب جاادطخ  مان ))ت في )أاط  ابيق ( نلال ابلي    

  طمن هو  رمي ابمروة مروة  أ  ابمقاطد  مان (6)((ابمتلل ب ابرلب ج بمروة ابمقاطد ج 
 .(7)عو   ع ا َقَاد 

                                           
 .1/188افن ق ب ابجطزنت   اعةب ابمطقرلن عن خا  ابر بملن  (1)
 .136   من احاط لو خس  خ  توق ح ابياط  في ا تا خ ابمناط  (2)
 .2/351ابتمهلد في ااط  ابيق   ابللط اوي (3)
 لو خس ب.ن طاباينت. (4)
 .1/85منمد ج قخ ابادخ دخطس في علب االاط   (5)
 .1/26 طنو خ ابموإق  بلمؤب  .19ااط  ابيق   منمد خ   ابم يخ  (6)
 ب.ن طاباينت.  (7)
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 :القصد و اخلطاب النحوي -ج 
اااا  ن وااااا مرخفاااات مق اااااد نااااةب ابرااااخا عو ماااا  مااااداخ  علااااة مرخفاااات ُمقت اااا  ا  بم 

خبط ابرلما    نلل ُ ي ي عبة ابطقطل علة ابمق اد ابر مت بل إ ا     فهط (1)احنطا 
جرلاادلن عاان ابت اااطخ ابت ااداطبي  ونااط طبااب  ناان علماا   اب  ابللاات طارااترم به  فااي ابطاقاالفاالن 
ت  طن وااا مط ااطع ا اب فااخ طاإلو اا   أهااب  ابَمج ناال ابت داطب  اات ابتااي او االلطا فهاا   ط ب للاا

طن وا ُمخاعا ة ابلاخض ابل  ت ابت طاال  ت ابتي َررطا عبة تنق قه  من طخا  تلف اب إ ج ا  
فااي تندلااد ابط  ياات ابونط  اات بلللماات   قخنواات ُتراا عد   فااي ُعااخل أ لااا ابوناا ةماان ابلااةب

  في تااطخ ابونا ة ابقادامة  القصدابتنلل  ابونط  بلجملت   فن ن مفدأ طب  ن دطخه  في 
راااا وي طقااااد  هااااخا م  (2)تنق قهاااا  ماااان اب إاااا ا  ابل  اااات ابتطاااااال  ت ابتااااي ُلخنااااد ابمااااتلل ب 
او عت ابونط قد تلطن فله  احبي ظ ُمإ جقت )) فإن   ابقاد  ت في ُمَتَ م و ا مط طع تهب 

   ا فهب ابر مل ابُماخاد   ف قال اإلراو د فاي ابليا  عباة  ايبلمر وي طقد تلطن م  بيت به  ع
آ ااخ ع ا َعل ااَب ابُم  إااا  ااخض ابُمااتلل ب  طن وااا ابي  اادة فااي نااة   طهااط فااي ابمروااة  ااي

هاااا ا ع اااا خة عبااااة مفاااادألن  ( هااااا 911) االسََََنو  . طفااااي تاااااخنح  (3)(( ابناااا بلن طاناااادة
ُم  إااا ماان أجاا  ناااط  ابي  اادة ابُمااتلل ب   طُمخاعاا ة ناا   اب قصََدتااداطبل لن مهماالن هماا س 
 . (4)ابمخجط ة من اب إ ا

ابُمتلل ب من نةم  فطاي  قخنوات تداطب  ات  ق ْصدَابون ة علة مفدأ ُمخاع ة عتمدا  طقد
ع  ناا وطا ُلاادخنطن أن  ابلااةب ُ قاا   بلااي ُلطااا  ابُمااتلل ب عبااة ابُم  إااا فااي دخاراات ابللاات   
فاي ابلاةب نالن قل اد   القصَدَ( ميهاطب هاا 761) ا  ب َهشفمف د ا   مر وي َ قاده   

علاة مرواة  نران  ما  د    بفلقصَدَ  ط ابُماخاد بفلقصَدابلةب هاط ابقاط  ابميلاد ))ط جقطب س 
  .(5)((عل  ابرنطا 

                                           
 . 347/ 3  اب  إفي ابمطافق ا (1)
 . 201 – 200س ابتداطب ت عود ابرلم   ابرخا لو خ (2)
 . 173/ 3  جة  ابدلن ابرلطإي اح ج   طابو   خ في ابونط (3)
 . 201ا ابت داطب  ت عود ابرلم   ابرخ  (4)

 

 .490ملوي ابلفلا عن نتا احع خنا  (5)
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اا بقااد  ابونطنااطن ج ااتة ابرو اااخ ابتااي تتلياا  فإوتاا ي اب إاا ا  رااطا  ن وااا  تطر 
بمروة عوااادهب لتفاااطأ من وااات بلط  ااات أب  لاااخ بلط  ت طراااللطا إخناااق ابمرواااة فاااي تااا دلتهب  فااا 

ب احبياا ظ عال  ترفلااخا  عواا   طبراا   ا ع ب اات  تااطني إل اا خاا ابتااي ابتيااا عبلهاا  ابوناا ة طماا  تقااد 
ابللت جمرترملله   طمن  اب  ا ت ا خ ابرجا خة ابمو راجت  في خبط القصدداخ أهم ت عواخ جمق

 (.المقفمطعلة هد  اب خطل طابمةجر ا ابمن إت ج )   ابمتلل ب قصدَج بو خ عبة
ابوا مااان طرااا    ابااا    نلااا  عب ااا  اب إااا ا/ المع َََ َرااادل ابتيااا ا ابونااا ة عباااةط ُ 

ابل   عن اإلعخاا  فة  منان ع يا   دطخ  طاإللتيا   جما  لاد   عل ا   ا هخ ابلاةب  قا   
ََف   س "طهاا ا لجااااخف أن  اإلعااخاا ال  راااتق ب عال  جرااد فهااب ابمرواااة نتااة لجاااخ  )ا (النم 

طابو ااخ فااي مطجااا ابمروااة اباا    قااطب علااة أر راا   .(1)ط باا "علااة نق اا  طابطجاا  اباا   هاا
ابمااتلل ب اباا   ُلخنااد ع ااا ب  ابااة ابراا مل طاإلن إاات  قصََدَابتنللاا  ابونااط   قت ااي مرخفاات

 ج ب خطل ابمةجرت بلندل ابلةمي.
(    جا   عان تلاف ابُماد ةا ابت داطب  ات فاي اب اطاهخ ط اها180طبب  نن رلفط  )ا 

اااد  احرااا بلا ابونط  ااات  فااا  نااا ن نخناااا   طُموف  هااا   علاااة تلاااف ابمقاااطالا اإلوج زن ااات ط ابَمق ا 
َنااااات بهااااا   طبس ااااا خة عباااااة رااااارت ابجنااااال ابت اااااداطبي  عوااااادُ  ع هااااا خُ  ابُقاااااْدَخة ابت داطب  ااااات  ابُمنخ  

د اإلجتم ع  اااات  ط بااااف جُمة ماااات مليااااطظ ماااا  براااا  ق اجتماااا عي  ُمنااااد 
  فلواااااهخ ابمروااااة (2)

اابتداطبي فاي را  ق  اإلجت ما عي   ان َفواي طناد  و  َجراض ابَرا(( ط  سلفَ قا َ  ر  خا  أن  َخُجاة  م 
ْوُ   َفَق  س) َفَتَإل َخ م  لخ  أْعَطخ  اي َأَراد أَْعاَطَخ طَ ا َوا اي َ    َأَردي ق َ  لطَب َجَفَلَت  طاْرَتْقَفَلُ  َجر  !(  َفو 

ت   بلو اا َفَلااْب ُلااخ ْد َأْن َ ْرَتْخ اادهْب ب ُل ف ااخط ُ  اان  ُ  َوااف َهُهب  طَن و ااُ  َقاا َ س أَتْرااَتْقف ُلطَن عاان َعااَطخ    َطا 
أَْعاااَطَخ طَ ا َوااا ا!  ف إلراااتقج ُ  فاااي نااا   َتْوفلَهاااُ  عَ ااا هب نااا َن طاق َرااا  ... طأخاَد َأْن ُل ف  اااَا َبُهاااب 

إ قتاا  ابت رفلخن اات ابت داطب  اات ماان ُمْرَإَ اا ا   رااَتمدل  طَناا ن  احدا  ابللااط    (3)(احْعااَطَخ ب َ ْنااَ ُخط 

                                           
 .253 م زن مج خف ابخم  وي ابونط  في  ط   خن  بلت ا رلفط    (1)
 . 91ُلو خس       بر و  ت  مجلد ابم  إت  (2)
 . 1/343ابلت ا  (3)
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اا  ق اب اا خجي  بقااد ناا ن راالفط   ُمااْدخ ن   بلقااطة اإلوج زن اات ابت طاااال  ت بل إاا ا طابَمْقَاااد  ابر 
 اإلجة ي من طخا ه . 

الباات ابت قللد  اات  داا ابد  عن  اب إاا ا ابونااط  فااي عإاا خ  ابُجرااد ابت ااداطبي َلَتجاا طز ُمنااد  
َخارت  َمَدى عمن و  ت ابَل   عن َقْاد  ت ابُمَتلل ب ا  ق  عبة د  من  ة  عن بت ابُجملت عباة ابر  

ابت اااداطبي ج بجنااال عااان ابق مااات اإلوج زن ااات ابرمل  ااات بل إااا ا. طقاااد جمااال رااالفط   ُمرإ ااا ا 
أن  ابرةقات ))  اراتدالال  مواُ  علاة(1)ابوهاي(في اب إ ا ابإلفي في)ج ا احمخ ط ابقاد  ت 

اه  ط ط  يته  فاي ابلاةب   طها ا ابجمال با  ف  دتا  (2)(( فلَوهم  عةقت ط  قت  من نلُل ُمؤد 
د فهماا   فااي ابتماا س ابيهااب ابت ااداطبي  نطَوهماا  ماان اااويي ابجملاات اإلو اا    ت ابخ  راالن طنتنااد 
ابإلا اا لت طمرواة  ق  را   عباة ابمج نال ابَإَلف  ات ابيخع  ات اح اخى  نا بوهي طاالراتيه ب 

 طابت مو ي ط لخه .
 ط   عبة قرملنسط منن تقر ب اب إ ا ابإ لفي  نم  طخد عود رلف

اا لت  اا تي  ابقاااد  ت اإلوج زن اات جااا لت احمااخس -1 طاب إاا ا ابونااط  اإلوجاا ز  بهاا   ابا 
 علة اطختلنس

 سابرواخ ابن طخ  ا ول 
ااَخة حو هاا  َت ااَتال جاا حمخ ابن  ااخ         الباات اإلوج زن اات ابُمج    طنتم  اا  ج حفراا    اا ابد 

ط بااف قطبااَفس زناادا  اْ ااخبُ   طعمااخا  )) خ  عْ ااَتخ(  )عْ خا  أْمااخ طابتااي م  ااَ  بهاا  راالفط   فااا
ق مات قااد  ت فها   احفرا   تمتلاف   (3)((أمخْخ ج    ط  بدا  ا اخا أجا    طزنادا  اْ اَتْخ باُ   طجا   

وج زن ت في آني طاندي  َفج ُمجخ د ابولوإق فه  تتق ق دالالته  ابت داطب  ت في  ابطاقل. طا 
َابرواخ ابل  فيال ف غ  
و ماا  ترااترلن جاا دطااي        طدالباات هاا   احفراا   علااة احمخن اات احوج زن اات  لااخ مج  ااخة  طا 

البااات علاااة احماااخ  طهاااي )الب احماااخ اب إااا ا ابت اااداطبي مروااا   مااان اااا لت  طَنلاااَتمُس :،َبلد 
                                           

 . 144 – 1/137ابلت ا  (1)
البي فاااي نتااا ا رااالفط    دب اااطف طُنو خسابجنااال اباااد   . 152وناااط ابَمرااا وي  عفدابرااات خ ابجاااطاخ   (2)

 .255ج خر نرلن 
 .1/138ابلت ا  (3)
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زنادا  بَ ْ اخْبُ  عماخط   طج اخا  ب  قتُاْ  أجا   جنخ  حو ا  أماخ  :(( ابم ا خو ابل  اا  نما  فاي قطبا 
 .(1)((ا جموزبت افر  بلُم  إابلل  

 ا هخة فاي ها   احفرا   جمنتطاها  طأوم إها   طبا بف تلاطن  فنخة ابَقْاد  ت أن  طُ ةن        
ابااااا   ت ابت داطب  اااات بل إاااا ا ابونااااط  قااااد أد ا ط اااا    تطاااااال  ت ُم َتلياااات إجقاااا   بلَمقاااا ب 

 عوت جه . طبلمطق  اب    رتدعي ف   ن   ا لت جم  ُلو رُا ُمْقَتَ  ه  ط خطا
االا  فقااد ع بجاا  راالفط   ماال ااا لت       طحن  أراالطا ابوهااي أمااخ  علااة جهاات ابت ااخف طابر 

ااادة   ُمَتم   َلااات ج بإ لاااا احماااخ  بطجاااطد  ااا ط ُم اااتخف لخبإهمااا  مرااا   فاااي فاااؤخةي تداطب  ااات مطن 
إا ا افو هاي اخ  طرالف     ج برادط   طابلا    فاي    فاي  . طمما  م  لاُ  رالفط  (2)اإلوج ز  ابُمج   

اا ))  : هاا ا ابجاا ا قطباا اا    باادا  فااة َتْ اات ْب أجاا ُ    طأم    بقااد أطجااز  (3)((فااة تمااخْخ جاا   َجنااخا   طأم 
ابُمنتااطنلن اب فااخنلن اإلوجاا زنلن ابل لااخ ماان احوماا ا اب إ ف  اات ابُمَت اام وت تنتهماا    فهاا لن

اااق فاااي طنتواااطو ق  رااا   عللهمااا  أرااالطا ابيرااا  ابلةماااي اإلوجااا ز  طاااا لت  َقْااااد      ط ُ  نق 
اراااترم بهم  َتإ جقااا   فااالن ابُمنتاااطى ط ابطاقااال  نطَوهمااا  َطَخَدا طراااللت ُمج  اااخة ب َتنقلاااق ابهااادل 

. (4)  أ  َ قتاخن بي ها  فطجاطد مرو ها  علاة ناد  ترفلاخ أطراتنابت داطبي جاطخةي آو  تي طفطخن ات
ااتب طعاان ابمااخطخ باا س ات جاا   ابُمة ماات ف اا  ج رااد    َنااَد    طاااي       أط ُمجااخ د فاا بوهي عاان اب  

و ما  ج راد    ف راة  َنةم  ا   َتطااال     افتلا   رالفط    َلَتإل اُا  َمْقَادي ط خؤ ات عورن را  ت بلطاقال  طا 
  ف   ابتخنلا عوج زا  طت  لخا   طارتج جت من ق َف  ابُم  َإا في فنطى اب إ ا ابت داطبي.

ا جا ا اإلراتق مت مان ها  ))   بف جمراتط  ا ابلاةب فاي قطبا سن سنبوغهَ ب لخبط
طمراتق ب قفا ح طما  هاط منا    ق ب نران طمن   مراتق ب نا ان بت   فمو  مرتابلةب طاإل

ا  ابمنا   فتاوقض أط   ن ا  ف م   ابمرتق ب ابنرن فقطبفس أتلتف أمس  طرآت ف  ادا   طأم 
اا  ابمرااتق ب ابلاا ا فقطبااف  نملااا  نةمااف جااآ خ   فتقااط س أتلتااف  اادا  طرااآت ف أمااس. طأم 

ط خبا م   ابجنخ طونط  طأم   ابمرتق ب ابقف ح ف ن تاول ابليا  فاي  لاخ مط ار   ابجف 
                                           

 .1/138ابلت ا  (1)
 .256ُلو خسابجنل ابدالبي في نت ا رلفط    (2)
 .1/138ابلت ا  (3)
 .  139مد   بيهب ابلر و  ا  خطبلخ م خت ن  تخسعفدابق دخ ابمهلخ   ُلو خس (4)
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ا  ابمنا   ابلا ا فا ن تقاط ونط قطبفس قد زندا  خألا   طني زندا    ت ف طأ اج    س  باف. طأم 
 وفلن ا ولنسمن ه ا ابوا ج  طورت  ل  .(1)((رطل أ خا م   ابجنخ أمس

 ق عدة ابونط  ت.نرا م  تقت    ابس فوط   نلي  أولهمفَ
طهاااط مااان االم لااات ابمااا نطخة فاااي اباااوا مااان  اااة    إااا في ععةماااي ع جااا خ   سو ف نهمَََف

ابرااا  ق ا ابللط ااات طابمق مااا ا ابت  إف ااات ابتاااي تاااخد فلهااا   طهااا   ملااازة أر رااا  ت فاااي ابيناااخ 
طاالراااتق مت ابتاااي   مل اااز فااالن االراااتق مت ابتاااي ار راااه  ابليااا  اسَََنبوغهَابوناااط  ابرخباااي 
طن بف م   قت    ابق  س ج بو خ عباة ابو ا ب ابرا ب ابا    ملاز بلات مان   ار ره  ابمروة

أ ااااااخى  طباااااالن ماااااا   قت اااااا   االرااااااترم   جنرااااااا احط اااااا و طابمق اااااااد ابتااااااي لؤم هاااااا  
 س(2)ابمتلل مطن 

 ف بمرتق ب ابنرنس هط ابرل ب في بق  س طاالرترم  . -
   .طابمرتق ب ابقف حس هط ابرل ب في ابق  س ط لخ رل ب في االرترم -
طابمرااتق ب ابمناا   س هااط ابراال ب فااي ابق اا س طاالرااترم    طبلواا   لااخ راال ب ماان نلاال  -

 ابمروة.
ها ا ))ما  جا   فاي سَنبوغهمان و اخ  القصَدطمن احم لات ابتاي تفالن أهم ات مطقال 

جاا ا مجااخى ابورااا علااة ابمورااطا طاب ااخنف علااة اب ااخنف طابفااد  علااة ابمفااد   مواا   طماا  
 نلال لاتلل ب اإلورا ن القصَدأناد ابتخاللاا علاة ابللاط فاي  سَنبوغهَ  ع  طج  ((أ ج   بف

َمااخخُا فخُجاا ي ااا بحي )) طناا بف سبراا و  ف قااط   اال    آ ااخ  قاا   راالفط  ب قااط   اال    فل  بياا  
 .(3)طبلو اا  لجااي  علااة ابوراا  ن أط ابللااط  فلتااداخف نةماا  حو اا  افتاادأ فطاجااا  ((فاا  إاا بح

ابتي تنتط  علة)ف ( خل ابللت  ع  الُفد  بلجملت فرلفط   بم   طجد أم م  وإق   ال ُ ر لخ عُ 
    لخ أو   جخى   ب َ  من ابويي ط بف  ندل نالن لتاداخف اإلورا ن  إا    أن تفدأ فويي

                                           
 .1/25 خت ن  تخسعفدابق دخ ابمهلخ  ُلو خسمد   بيهب ابلر و  ا  خطبلخ م  (1)
 . 24- 22 ج لخ افخنخ لو خس آب  ا تنلل  اب إ ا في نت ا رلفط    (2)
 .1/434ابلت ا  (3)
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تاداطب     القصَدَطعل ا   ناطن ترلللا  بلم ا   علاة طهط مم   قل فاي ن  توا  ابر د  ات ابلطم ات.
 .(1)طب س ونط    
ااا ب الن وااا  أن  و اااخ رااالفطمم  ط   عباااة ابطقااا  ل ابلةم  ااات ن واااا و اااخة تداطب  ااات   تقاااد 

ق ْاااااد  ت  اااامن وإاااا ق مط ااااطعي  عملااااي  طَناااادل تطاااااالي  لتجاااا طز ابخؤ اااات ابتطااااا ي  ت 
 اح خ ابو جب موُ .بلت رفلخ ط  ابقاد    ابُمجخ دة  ف إ  فت ابمروة ابطاقري  

ََََ طجراااا    ماااان ابمراااا وي ابمطجااااطدة فااااي ويااااس ابمااااتلل ب  ( هااااا 392 )ا ابََََ َج  
  طأداة  ُ يهاااب مااان رف اااخ عوهااا  ج حبيااا ظ طابرجااا خاا  أر رااا    قاااطب عل ااا  ابتنللااا  ابوناااط   طابم

ت فااي م تلاا  احراا بلا طاحوماا ا ابتخنلف  اا  ةبهاا   ت  ف نتياا ؤ  طُنفوااة ابننااب عل اا  ج بااان 
ماا   ))ت  أط نماا  عف ااخ عوهاا  فااات طابمروط  اات ابتااي توااطا عاان ابنخناات اإلعخاف  ااجاا بقخا ن ابلي   اا

مم  لد ل علة طع   ابت ب ج  خ ها   ابرو ااخ فلخراب إخناق اإلعاخاا  ((اإلعخاا  ب قطب مق
 طتطج   ابدالبت جمخاع ته .
 راتقجح نا ل ابمطااطل عن أخادطا ابتواا ا علاة  اب َج  فيي ابن ل واخى 

ابلااخض ابمرقااطد ابمروااة حن  ن فاا  لااؤد  عبااة انتماا    أل ااخ ماان مروااة  طباا بف لوتيااي 
أال تااخى أو ااف ع ا قلااا سمااخخا جإطناا   بااب َ ْرااَتفْن ماان  اا هخ هاا ا  ))عل اا  ابلااةب   قااط س

ن ن ن ن بف  ن ن نا ل  ابلي  أن  ابممخطخ ج  عور ن دطن خمح أط  طا أط ونط  بف  طا 
ابمطاطل عو م  هط متة ق ب ابدبل  عل   أط  هدا ابنا   جا   طنل ما  اراتفهب ابمطااطل 

فاي ها ا اباوا  ماوح نا ل ابمطاااطل  اَفب َج  ََ   (2)((نا ن ن فا   لاخ ال اق ج بنادلل
 ع ا ارتفهب علة ابر مل قاد ابمتلل ب مل اوتي   ق  ب ابدبل  أط   هد ابن   عل  .

َََطممااا  ال لجاااطز ن فااا  أ  ااا   " ابتمللاااز"    قاااط   َََ َج    فاااي تط ااا ح رااافج   اب
طا ااتخنا  ة لن طمللااا  مراات طأخبراالن  فلااب بااب ُ رلااب  ط بااف قطباافس عوااد  ع ااخطن   ((

ابماتلل ب اإلج وات  فاإن باب ُلاخد  باف طأخاد اإلبلا ز طنا ل ج واا  قصَدَابتمللز ع ا ابمخاد بزب

                                           
 .362لو خساالرس االجرتملطج   طابتداطب ت بلو خ ابونط  عود رلفط   د.ادخنس مقفط س (1)
 .2/548اب ا  ا  (2)
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ابف  ن بب لطجا علة وير   نخ ابتمللز  طه ا عو م   الن  ط يرخ   اخض ابماتلل ب طعل ا  
 .(1)((مداخ ابلةب ف عخف 

زابتااا  راااطا  عااان ابمياااخد أب جملااات  طمااا   ف اااا  ابتمللاااز أن ُلااا نخ بخفااال اإللهااا ب طا 
ون وا  ما  لجاطز ه   ن ب  فة لوجلي ن فا  با ة  لا ها جا بلخض ابمرقاطد عل ا  ابلاةب  طا 

ابن ل ع ا ُعلب قاد ابمتلل ب من طخا   بف. فطجطا ابن ل ا ع ن ا مترل اق فاإخادة ابماتلل ب 
اإلج واات طاإلفااا    فلوماا  ع  ناا ن مااخاد  اإلبلاا ز طابترم اات علااة ابم  إااا بااب لطجااا علااة 

مااان و ن ااات ابيرااا د أط  بلاااةب  طمااان  اااب  ناااطن ابنناااب علاااة ابلاااةبا ويرااا  اإلت ااا ن جااا  فاااي
 ".قصدَالمت ل مابانت م خطا فا" 

ااادفهااا   ابوااااطا   " أ وااا   ابتخنلاااا القصَََدت للااادا  مإلقااا    اااخطخة مخاعااا ة "  تؤن 
 طمدى دطخ  في فر ب  ت ابننب ابونط  .

عباة ق اادا   " أطخد  ابماتلل بنق فلن ترخنا  ابرلاب طتونلاخ   فاإنبلتيخ  دالقصطند   
ن أطخد  علااااة أو اااا  طانااااد ماااان جم عاااات ال  رخفاااا   طانااااد عوااااد  أن  ابم  إااااا  رخفاااا  فهااااط مرخفاااات طا 

  علة طفق  خطا ابتطااا  ابللاط  طما  (3)ابمتلل ب قصد. ف بي ا  في  بف (2)ابم  إا فهط ونخة"
  ي عااات ابتطااااا  طابت  عمل  ااا  راااتود عب ااا  مااان تر هاااد فااالن ابم  إاااا طابم  َإاااا جاااايتهم  خنواااي

   جقاد ناط  ابي  دة.(4)د مر خ ط لخ ابلر وي  اب   لطج  ابلةب ط ند    ابلر وي  
ب ولمس اهتم ب ابون ة ابرخا احطا   جميا ه ب تت   اا  جا بتلي    باف أو هاب طمن  ة  م  تقد 

اا)القصََداعتوااطا جميهااطب  ت ابتنللاا  ابونااط      ( اباا   أت  اا ط  مر اا خا أر   أط  إ اا      بلننااب علااة ااان 
ط م  اا  ابتياا تهب عبااة هاا   اح ااخاض  جإ   بتمللااز ابتخاللااا ابللط  اات فااي ارااترم الته  ابم تلياات ط اا 

خهب بل     طاهخ ابللط  ت طاختج إه  جمرترملله .طمةن ت أ خه  ج وج   مهم    لفخهن علة دقت تاط 

                                           
 .2/556اب ا  ا  (1)
 .89  /ب . ن (2)
 .160منمطد أنمد ونلت  ابترخن  طابتونلخ فلن ابدالبت طاب ن   (3)
  .333احرس اال رتملطج ت طابتداطب ت بلو خ ابونط  عود رلفط    (4)
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 القصد و اخلطاب البالغي : -د
ن   بلقاد علة ابخ ب من أن  ابو  خ في ابتخال ابجة ي اللجد ترخني   أط ااإة

عوااا لتهب جااا  ج ااان  ُملياااا  ع  ُ رااادل مااان أ هاااخ مجااا د  ابجة ااات احر رااا  ت ابتاااي أ هاااخا 
ت فااااي م اااا ن ت اإلقو ع  ااااطابجطاوااااا ابت  لخن اااا ت )ابُجرااااد ابجماااا بي( ت ابيو  ااااابجطاوااااا احراااالطب   

ا ن ي ااات اب إاا ا طقطاولواا   طع اا   ماااوهب جق ماات ابمروااة اباا   ُ نلااا  عب اا  اب إاا ا  فتواا طبط 
طمادى مخاعا ة اب اخطل طاحناطا  ابمتلجرات  ت فهما  عواد ابرا مل عوت ج  بدى ابمتلل ب  طآب   

نااا   ابرااا مل ابنااادل ابلةماااي أ وااا   عااااداخ ي ابماااتلل ب    ط باااف مااان  اااة  تاااط   ج وجااا ز 
مخهاااااطن عباااااة ناااااد  نفلاااااخ جمرخفااااات نااااا   أط  عن  فوااااا   اب إااااا ا طتداطبااااا   ))؛ ع   طه  تااااا 

ن أ ااخاض طمق اااد  راارة ج وااا عدخاف ابراا مل بماا  لفل لاا  احط  ماا . عبااة(1)((ج فتخا ااه 
ت ابتااي تناا   ابلااةب ت طابن ب  اافدالباات ابقااخا ن ابلي   اا -فااي تخاللااا مرل واات  -ابااة تط اا نه 

ابااوا/   جاا . فقااد ُعوااة ابجة لااطن فف اا ن قاااد ابمااتلل ب فااي عإاا خ ابننااب علااة اباا   لااتلي  
   في مرتط  ا ابجة ت  ع  ابجة ات  هاي أن ُ رف اخ طمن جهت اإلختق   اب إ ا من جهت ابيا نت

. (2)واا   ماان ابلااخض ابمقاااطدمتمن   عاان ابمروااة ابمإلااطا جرجاا خة  رااه  فهاا  ناااطب  فااي ابااويس
تقسََغمَ سموهاا  ق اااد ابمتللماالن  ط ااا  مج  ااخة جمط مناان تندلااد جرااض ابرو اااخ ابتااي تت  

الحَدن َنَ َمقتضَ ََو   لطتندلاد أواطاو اب فاخ ج عتجا خ ابرا م  ال المَإل َخبَنَوان شَفي
 طت  لخ ابرو اخ ابر  ق  ت في عوت ي ابندل ابلةمي. الحفل

 

 ستقسغمَال المَإل َخبنَوان شفيَ-1
د علماا   ابجة اات "اب فااخ " ط " اإلو اا  " عرااتو دا  ابااة مراا للخ تمللزن اا ت  فقاا بطا جاا ن  نااد 
   بااااف  طهاااا ا "اب فااااخ" ماااا   نتماااا  ابااااادق طابلاااا ا ط " اإلو اااا  " ف ةفاااا ؛ أ  ماااا  ال  نتماااا

اا  اب فااخ  ))بجخجاا ويسابم ااهطخ   قااط  اب ااخن  ا اا  فهااط ابلااةب ابمنتماا  بلااادق طابلاا اأم    طأم 
اإلو    فُ إلق علة ابلةب اب   ب س بورفت   ا خي تإ جقا  أط ال تإ جقا   طقاد ُ قا   علاة فرا  

                                           
 .47ارتخاتلج  ا اب إ ا مق خبت بلط ت تداطب ت  عفد ابه د  فن   فخ اب هخ س (1)
 .1/88لو خسابف  ن طابتفللن (2)
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مراافطق   جماا دة طاإلو اا   أ  اا   علجاا د اب ااي  اباا    نااطن  ابمااتلل ب؛ أعوااي عبقاا   ابلااةب اإلو اا  ي 
ة مر لل .(1)((ةد  طمُ    (2) سخ بلتمللز فلوهم  وجمله  ف م    تيطقد ط ل ابجة لطن عد 

 .قفط  ابادق طابل ا 
 .مإ جقت ابورجت اب  خج ت بلورجت ابلةم ت 
 . علج د  ت ابمروة االو   ي في ابجملت اإلو    ت طاب فخن ت ن ل ت عو 
 .عدد ابورا 
 بم تخنت ابتي تنتم  اإلو    طاب فخ.ابقاد  ت طمداخه  ابجم  ا 

ن توط عاااااطهاااا   ابمراااا للخ   فهااااي ت اااالخ فااااي م اااامطوه  عبااااة  ااااخض ابمااااتلل ب    طا 
طقاااد  ماان  عوتاا ي ابلااةب  ف إلت اا ن ج بجملاات علااة هل اات م اطااات ) فخن اات أط او اا   ت( 

تا خ ت جل بم  لخند ابمتلل ب تفل ل  من أ اخاض بلم  َإاا  فاإ ا أخاد وقا  مرلطمات بلرا مل ا 
به  مان احبيا ظ  ما  لو راا  باف  أط أخاد تناالله  موا   أط ابترفلاخ عان مطقا  اويرا بي 
لت ابوه   ت هي ابترفلاخ عان اح اخاض  ارتطجا  بف أ     ا ت  خا  مو رج    فتلطن ابمنا 

ت ابمق اااد طاح ااخاض فااي ترلاالن طجاا  طماا  لااد   علااة أهم  اا طابمق اااد ج راا بلا متوطعاات 
ا  بلتخنلا دطن آ خ  ط  ا إخاخ ابمتلل ب ابت اخل فله  جنرا ن   ابم  إاا ابا   لتطج 

 . (3)عب   ابلةب  م  أإلق عل   فا " أ خا اب فخ"
فقااد  ))اب فااخ جاا بو خ عبااة ناا   ابمُ  َإااا  طقااد فااخ ق علماا   ابجة اات فاالن  ااخطا 

 نااطن ابم  َإااا  اا بي اباا هن ماان اب فااخ فُل فااخ فجملاات تو رااا هاا   ابناا    طقااد  نااطن 
ا   ل    في ادق اب فخ  فُل فخ ج خا آ اخ مان اب فاخ ُلزنا   ان    طقاد  ناطن ابم  إ

ابلاخض َ تليا  خطا اح جا خ ال اتةل ابم  إا ُمونخا  بم   ق   فُلخدل جم  لدنض عون خ   ب ا ا

                                           
  .42ي ابترخني ا  اب خن  ابجخج و (1)
  و خنات االفرا   ابلةم ات فالن 258لو خس ابجنل ابونط  عود احاطبللن جم   ابادلن مااإيةس (2)

 ابتداطب ات عواد ابرلما   ابراخا  47فةريت ابللت ابمر اخنن طابجة لالن ابراخا  ه  اب إجإجا  يس
  .57مررطد انخاط س

 . 259 – 258لو خس ميت   ابرلطب   ابرن لي  (3)
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  فناا   ماا   إااخأ علااة (1)((ابم  َإااا ابناا   ابتااي  نااطن عللهاا  طجنراااابمااتلل ب  اباا    قاااد  
 م  لتب  جمخاع ة  خض ابمتلل ب طن   ابر مل. ابتخنلا ابللط  عو  

َمقتض َالحفل َ-2َ
أ اا خ علماا   ابجة اات فااي دخارااتهب بلااوا عبااة  ااخطخة مخاعاا ة ابمقاا ب طاب ااخطل 
اب  خج ت ابتي تن ط ج   فا  طا ف بف  ق عدة ع مت تتم   في " مخاع ة ابلاةب بمقت اة 

برااخا قاا ب علااة ا ااتخاا )مطافقاات ابناا  "   فماان " أفااخز ابمااة  فااي ابو ااخ ابجة ااي عوااد ا
ابلااةب بمقت ااة ابناا  (  طارت اارخ ابمقطباات ابراا  خة )بلاا   مقاا ب مقاا  (  طخَاااَد علااة طجاا  
و ابتيال   م   نطن من ت  لخ  بف في ت نل  ابلةب طت ب ي  علة هل  ا فاي ابقاط  تتواط  

 . (2)طفق   بتوط و ابمق م ا"
 رااا" أط هااط االعتجاا خ ابمراالن ابااي " مقت ااة ابناا  " ُلااخاد جاا س " االعتجاا خ ابموط

 رتدعي مجي  ابلةب علة ايت م اطات مو رجت بلنا    ن بت للاد فاي نا   اإلونا خ 
 .(3)طابتخدُد م ة  

د خؤنتهب ه   في االهتما ب  بقد عط   ابجة لطن علة ابمروة في مج ن هب  طتتجر 
ااا   فاااي ت ااانلل  ابمرواااة ج بمقااا ب ابااا   فاااي ابل ااا  عااان   فهاااط  رااا هب  م  ااا  عوااااخا  ه م 

فااي تو رااا احبياا ظ ماال  (اهاا 255) ا  الجََفح َاح ااخاض ابتااي ُلخنااده  ابمااتلل ب   قااط 
طبل    خا من ابنادلل  اخا مان ابلي  طبلا   واطو مان ابمرا وي واطو مان  ))اح خاضس

طاإلفاا   فاي مط ال  طابجاز  بلجاز   احرم    ف بر  ل  بلر  ل   طاب يلا  بل يلا  
ة ها ا   طعلا(4)((طاالرتخر   في مط ل االرتخرا   ابلو  ت  طابلو  ت في مط ل افا   

  فهااا ا االتاااا   ((جقااا ا نمااا  أن  ابوااا س أويراااهب إجقااا اناااةب  ابوااا س إ )) ااااخ   جااا ن  
ابط لق فلن ابتخاللا طابمق م ا ابتي تواتج فلها  قاد اعتماد  ابجة لاطن نمفادأ أر راي  أ وا   

دطن ابرجااااا خة  ابو اااااخ فاااااي ابوااااااطا ابتاااااي طاااااالا عبااااالهب  طبااااا ا وجااااادهب ن لاااااخا  مااااا  لاااااخد 
                                           

 . 258وة في ابدخار ا ابونط ت  نخنب نرلن و اح اب  بد و خنت ابمر (1)
 .96و خنت ابونط ابرخبي في  ط  مو هج ابو خ ابللط  ابندلل   وه د ابمطرة  (2)
 .1/212عخطس احفخا  في  خ  تل  ا ابميت     فه  ابدلن ابرجني  (3)
 .3/39ابنلطان  (4)
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ي طتإفلاق   طمان موإلاق تفو ا(1)اب هلخ"بل   مق بي مق  " ط " بل   نلمت من ا نفه  مقا ب"
 ه ا ابمفدأ لختيل   ن ابلةب ط نرن.

اح ف ا  مقا ب ابمرا وي ج بوراجت بألبيا ظ   طأم   ندلل ابج ن  عن ابمرواة  فقاد ط  
طب رااااا علااااة دخجاااات طاناااادة ماااان  ا  طمق مهاااا  فااااي  هاااان ابمااااتلل ب  ع  هااااي أقااااداخ طأنااااط 

طعل اا  فااإن   هاا ا ابمقا ب طابناا   قاد ال  ااالح بمقا ب طناا   آ اخنن باالراترم    فماا   االح 
ااا  طمخاعاا ة ابجاا ن   قااخل ج بدالباات ابمق م  اات  طقاااد ابمااتلل ب فااي ا ت اا خ  احبياا ظ  ابم  إ 

ازن فلوهاا  طباالن لوجلااي بلمااتلل ب أن  رااخل أقااداخ ابمراا وي  طنااط  ))حنااطا  ابمرااتمرلن  ع  
طبلن أقداخ ابن الا  فلجر  بل   إجقت من  بف نةم   طبل   ن بت مان  أقداخ ابمرتمرلن 

اب أقاداخ ابلاةب علاة أقاداخ  ب أقاداخ ابلاةب علاة أقاداخ ابمرا وي  ط قر   بف مق م   نتة  قر  
ااب أقااداخ ابمراا وي علااة أقااداخ ابمق م ا طأقااداخ ابمرااتمرلن علااة أقااداخ  تلااف ابمراا وي  ط قر 

  ف ب إاااا ا لتمل ااااز جمرااااتط  ا نمرااااتطى ابفو اااات اإلجة   اااات ابمتللااااخة نرااااا (2)((ابناااا الا
طابمااتلل ب  قااطب قااجة  فتختلااا ابمراا وي فااي ويراا   قفاا  أن  ابمقاا ب  طمرااتطى ابفو اات ابونط اات 

نماا  أو اا     اا  جراالن االعتجاا خ مقاا ب طناا    بااف ابمتلقااي   ابمتلقااي  عبااة اااخل اب إاا ا 
  إاااا فاااي ق ااا ب ابمرواااة ابمقااااطد ت عو ااااخ ابت  عباااة طع ااا  ج هم  ااافقاااط  ابجااا ن    ااالخ 

رخ ل ف ا  ابجة ات ها(  ُ 220 في)اخأ    بلرت  طقد أطخد ابج ن   طاا  طاإلفه ب.بت  طناط  ا
  (3)((نااا  مااان أفهماااف ن جتااا  مااان  لاااخ ععااا دة طال نجرااات طال اراااتر وت فهاااط فل اااد :((جقطبااا 

اا ق فااي ت د  اات ابمقاااد  ت جاا دا  نةمااي فااا ح طميهااطب  اا   ف بجة اات نرااا ابرت اا في تتنق 
ح بماا  فااي  هواا  ماان خاو  ابمااتلل ب احدا  ابااان ماان ابتواا فخ طابترقلااد طابلمااطض  فااإ ا بااب ُلاا

اا مق اااد  بااب لتراان   ترقلااد ابلااةب؛ طابمااخاد جاا   تااط  ي  مل ابيهااب ابااان ح  طعل اا  قاا بطا فبلر 
ي طعااا ابيهاااب بااادى ابم  إاااا طتمنلوااا  مااانتنقلاااق بعللهااا   اااخاض فتخاللاااا دابااات ت د ااات اح

                                           
 . 256ميت   ابرلطب  ابرن لي  (1)
 . 139 – 1/138للن ابف  ن طابتف (2)
 .1/113 ب . ن  (3)
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حن  ماااداخ احماااخ طابل  ااات ابتاااي لجاااخ  عبلهااا  ابق  ااا   ))ابخرااا بت ابللط  ااات جااااطخة طا ااانت 
 .(1)((طابر مل عو م  هط ابيهب طاإلفه ب

طعما  ابماتلل ب    ف بطاط  ابة ابلخض  نطن مان جهتالنس مج  اخة ط لاخ مج  اخة
د عفه مااا  ابم  إ اااا؛ أ  أن  تناااال  ابمق ااااد أن لهلااا  ابرجااا خة ابتاااي ُتيهاااب عوااا  مااا  ُلخنااا

اااق راااطا  عااان إخ  ناااق ابليااا  طناااد )ابمروة ابااااخنح(  أط ج إلوتقااا   عباااة طاح اااخاض لتنق 
و ماا  ُتنلاا  عل اا   طماان  بااف تنللاا  ابرجاا خة  دالالا أ ااخى ال ُترااتقة ماان ابلياا  ابماا نطخ طا 

خ ُأ ااااخى..." ب خجااااة  طتااااؤ   اااا  جراااادس فااااإوي أخاف تقااااد  د فاااالن ة هااااطس ابتااااخد  فاااا بمرو ا ت ااااتس ام 
أط مان  طه ا ابمروة ال ُ راخل مان بيا  )ابتقاد ب طابتا  لخ( احمخنن  طتخج ح ابخأ  فلهم  

باات بياا  )خ جاا (  بلاان   نااطن  بااف ماان ابمراا وي ابن ااالت ماان مجمااطو ابلااةب ابتااي هااي أد  
  فتا خة  ناطن ابلاخض هاط ويرا  ن إخق أدا  ابمروةطهن ا تفل   علة اح خاض طابمق اد 

 اا هخ ابلياا   طُأ ااخى  نااطن ابلااخض باا س هااط مروااة ابلياا  طبلو اا  مروااة ُ رااتد   مروااة 
 .(2)جمروة ابلي  اب  هخ عل   طُ رتوجط مو 

البات لاختجط ج بج واا ج وج   مهم   من مج نال ابد   نبدَالقفهنَالجنجف  بقد المس 
ابرقلاي مان  اة  االراتدال   ابتداطبي طهط ابمتلقي اب   لف   جهدا  فاي فاف   ايخة اباوا  

 علة ابمروة ابمقااطد  طها ا مان  ا و  أن لجرا  ابمتلقاي إخفا   مرا هم   فاي فوا   اباوا  
 من نلل ت طنل  طبو   دالبت .

 

 مظاهر الَقْصد عند امُلْحَدثني : -2
ابللاات ابمنااد طن ماان من طباات تيراالخ ابج وااا ابمر اا خ  بللاات  طماان  وإلااق داخرااطإ

بطاي  ت ط ابط  ي  ت أر رُ   نُنمه   طمان فالن من ا علج د دخارت تت   ُموإلق ابرري عبة 
 ابلإل  ط أنمد ابُمتطن   ... .د هؤال س تم ب نر  ن ط منمد نم رت عف

 

                                           
 .1/76ابف  ن طابتفللن  (1)
مااج لو ااخس ابتلقااي طابتطاااا  احدفااي قااخا ة فااي ابومااط ي تخا ااي   د. أنمااد ابمواا د    عاا بب ابينااخ   (2)

 .192  1و  – 34
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 َتمام حّسان :
ن ط  تم ب نر  ن   من  ة  ومط ج  في دخارت ابللت   فو   اخ  بلط  ُبفوتا  

ااَ  فااي راافل  ابلالمع ََ َاحطبااة  ط  اات ط لااخ ابللط  اات    اا  عوااُ  ناا   ابرو اااخ ابلل  ط تطر 
مق ااد لخجال ج بدخجات احطباة عباة   أن  ابُراُدط  عان احاا  لت  في  من و خت  بلل فلخى 

هاط ابإخنقات ابم تا خة بلترفلاخ ع ا نا ن احرالطا  ))  فااترفلخن ت ُلخند ابمتلل ب ت دلته طأ خاض 
ة ها ا ابمرواة عن ابمروة   فإن  ال ت  خ ه   ابإخقت دطن  لخه  مان ابإاخق ابمطاالت عبا

ُد عب ا   اا نا احرالطا فجرا  ابُروااخ ابُ  الُخ ممْقَادُا مرلوُ  َ ْقا  اخا  أرالطب     ُ     تا خ ُمؤ   
  ن بق  ا ب َماَ ة   ناطن قاد طقال َأن لويي َنَد    ُمرل و   أنْ  مُ  أخادأن  ُمَتلل    طبط. (1)((َم  ق ْصدٍَعبة 

دةي   فإو ُ  ُ منن َأْن  رخض ه ا ابويي في اط    نا ْن َ قاط  ما ة س )ما  قا  ب(  أط)باْب  خي ُمتراد 
اْن أنااد  أط)باْب  قاب أنااد(ط)ما  قاا ب أناد(  أ قاب قا  ب( اْن أنااد( .(  أط)ما  قا ب م     أط)باْب  قاب م 

فلط أن  ه   اباطخ جم ر   ن وا ُمَتر ط  ت في ابطاط  عبة وياي ابق  ا ب الوتياا ابي  ادة مان 
َا عبة ابللت اب خة ال َتْراخ  تردلده    طبُور  ل اإلقت اا د فاي تااخن  ط رخب  ت أو ه  ُمرخفت ُمفا   

ط ُلؤ   من ن     بف أن  ارترم   نا   ااطخة مان ااطخ ابترفلاخ ابرا جقت الُفاد  أْن  ر  له  .
ااااا ملُمرااااال ني أخاد ابُماااااتلل ب أْن ُلفل لااااا  ق ْصٍَََََدَلوإاااااط  علاااااة  ااااا مل  أْن عباااااة ابر    ط ُلخجاااااة بلر 

اااااق ابت يااااا هب   حن  ابمطا ااااارت ُعاااااابُماااااَتلل ب ْرَتْ ل ااااااُ  ممااااا  قااااا  ُ  َ  خل م اااااتخف فلوهمااااا  ُ نق 
 س  يهب من ه ا ابوا أمخانط  ُ . (2)ابمقاطد
ل دة بل يااا  ابطاناااد ت جرااات بقااااد ابُماااتلل ب   طب راااا ُمجاااخ د فااادا   أ و  س أن  ابااااطخة ابُمتراااد 

 أرلطب  ت .
ت طخ ابُم تليات هاي ابمطا ارس أن  طراللت مرخفات مق ااد ابُمتللمالن طخا  ها   ابااوال ف  

 ابر  مل .ابتي تننب ات ا   ابُمتلل ب ط 
 ابتي ُلَتطا  عبله  ج بلي  عود تم ب نر  ن س المقفصدطمن فلن    

                                           
 . 123/ 2ابف  ن في خطا ل ابقخآن   تم ب نر  ن  (1)
 . 123/ 2 ب . ن  (2)
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 التعمغمَ َوم َوسفئلهَ 

  فلاب [30]ابجقاخةس چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ وناط قطبا  ترا بةس الموصول َ -
ة نااات   فجرلاااا مااا   رلمااا  ر طنجهلاااا  ممااا  لجهلااا  ابمُتنااادد ا  ااات  ااال ُ  ُمرل وااا   

 .(1)ابمة نت أمخا  ع م   ال  منن تندلد 

  [116] ابجقاخة ًچہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ  وناط قطبا  ترا بةسالت كنن َ -
رااا ح افااان ر   طق باااا ابراااخا م باااا ابلهاااطد عزناااخ افااان ر   طقااا   ابواااا خى ابق

ن و    فجا   ابيرا  )قا بطا( أور فهب ج إلبا  راجابمة نت فو ا ر   ط أبنق ابملطف 
دطن ترلااالن ابق  ااا    طجااا   بيااا  )طبااادا ( وناااخة ب  ااام  نااا   مااا  ورااافط  زطخا  عباااة ر 

 تر بة .

 طمن طر  ل  سالتأ ندَ َ

 [ . 5] ابي تنت س ًچٿ  ٿ  ٿ  ٿچ ونط قطب  تر بةس  الت قدغمَ  -

 [ . 11خة س ق] ابجًچڳ  ڱ  ڱ    چ ونط قطب  تر بةس  القصنَ  -

اإللتي   ج بمروة ابنخفاي أط مرواة ))ت تي ق مت موهج تم ب نر  ن   فإن  طمن هو  
 . (2)((رتفخ دا م   رفج   في قاطخ ابيهبابمق   أط مروة   هخ ابوا  ُ 

 

 حممد محاسة عبداللطيف:
اه   ترا وق ابوناط ط ابدالبات تر وقا   نم ما   ))لوإلق منمد نم رت من فنخة ه مت مؤد 

   بف حن  أل اخ  (3)((بألر س ابدالبي اب    قطب عل   ابوا جنلل  نطن ابيهب ابان ح
ج وااا ق عااد   ال جاادطى موااُ  طال  ماا  أ ااخ  ج باادخس ابونااط   ابو ااخ عب اا  علااة أو ااُ  ُمجااخ د

  قلاا    لااد  حمااخ عبااة ابو ااخ عب اا  علااة أو ااُ  ق إااخ بااُ  فااي فهااب فواا   ابواااطا    ُااب  َتاادخ ي ا
 ابت  ل ا موُ    طن    بف مخد   اب لط فلن  ل لنسعلة ابُمتلل ب   طه ا ابقلد لجا 

                                           
 . 127 – 125/ 2   تم ب نر  نل ابقخآنابف  ن في خطا   (1)
 . 372  تم ب نر  ن ابللت ابرخب ت مرو ه  طمفو ه  (2)
 . 10  منمد نم رت عفدابلإل  ابدالبتابونط ط   (3)
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له علااة عةقاات ونط  اات  س ابرةماات اإلعخاف  اات ابتااي ت هااخ علااة جرااض ابللماا ا دالباات  فمََأوَّ
مرل وااات  طهااا   ابرةمااا ا ج واااا طاناااد مااان جطاواااا ن لاااخة ترمااا  علاااة ط اااط  

 ابمروة ابونط .
خا ن م تلياات تل اا   وااة ط قااجملاات   جماا  ف اا  ماان عةقاا ا ط س ابو اا ب ابونااط  فَ و ف نهمََ

   اطا  ت في نخنت ابجملت ابرخب  ت ط توط عه  .
  فاااي ابجنااال عااان ق تم  ااافهااا ا اب لاااط  طاقتاااا خ نااادطد ابوناااط علاااة ج واااا  ااال  

ابرةمت االعخاف  ت طابتفخنخ به  من   و  أن ل لل عان ابوناط   اا  ت مان أهاب  ا  اا  
ة  نااطن ماا  واات  طماان  ُااب    جاا بمروة اختج إاا   ط  قاا   طهااي اختج إاا لل ب  ط اا   ال ف  اادة تتااط  

اا  ناا ن موهاا  ْصََد  طبم  فه ماا  ع   هاا  فااة راافل  ُلخت ااة عال  َالق  اا مل طا  ع ااا   فنااخة عبااة ابر 
طاوإةق   من ُمرإ  ا ابتخال لاخى نم رات أن  ابُمت ما  فاي  .البت أر ر ط مخة ابمروة طابد  

اادا  َأاااب   ابطااا  ابونااط   ))أن    طالراا  م  نتاا ا راالفط    لتفاال ن باا  ُنتااا ابقاادم    باا س ج م 
  ع  أن  ابطاااا  ابوناااط  هاااط طاااا  ابرةقااا ا ابتاااي تاااخبط عو ااااخ البااات  ب ااا   مااان ابد  

 روااي خااا  ناا   ابرو اااخ طهاا ا ابطااا   .(1)((ابجملاات ابطاناادة جر ااه  جاا بجرض ا  ااخ
د   فاا بونط  قااطب علااة ابمراا وي ابتااي ُلخنااط اا ح ابمروااة لااخ ابللط  اات ماان أجاا  تابللط  اات ط 

ااا مل علاااة هل اااتي م اطااااتي  ابجملااات    طمااان هااا ا ابُموإلاااق ُترااادل ابُماااتلُلب عجة هااا  عباااة ابر 
 . البي  أط هاااي اباااان نت دالب  ااا   اباااان نت هاااي ابجملااات ابتاااي اوفواااا علاااة ابج واااا اباااد  

ابمق ااد ابتاي ت طاح اخاض ط لجمل فالن مرا وي ابوناط أط ابط ا    ابونط  افمنمد نم رت 
  طنتبل ابت ي ع  فلوهم  في عإ خي ر  قي ي  رامح جا دا  ابمرا وي يخداارتمد  موه  ا ت  خ ابم ُ 

ابُماتلل ب ط ماخاد    قصَدَنرااجفي تخاللا بلط  ت علة ابطج  اب   لوجلي أن تلاطن عل ا  
دة ط مهمت ابونط أ))فا مال ُمخاعا ة أن  ابقطاعاد  ابم ا   ابلةماي ...ن لخبط فلن ابق عدة ابُمند 

حم لت ابلةم  ت  لخ رةق ا ابتخنلف  ت و جرت في أر ره  من ُمةن ت اابونط  ت ابُمو  مت بل
ابمااط  طفقا    ابلةماي  ابندل جد  ني  فلن ابق عدة ط  -ع ن–فهو ف   ابمناطخة طفهمه 

                                           
 . 236ابونط طابدالبت  (1)
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خي هااا بي لتم  ااا  فاااي َ اااخطَخة  ابتقااا   ابوناااط (1)((بهااا  . بقاااد َااااَدَخ منماااد َنم رااات عااان َتااااط 
البتط   مقاطد  .نط في تط  ح مروة اب إ ا ط ابو  ابل   عن ف عل  ت   ط ابد 

 
 أمحد امُلَتوّكل :

اااا  أن َ  اااال َومط جااااُ  بلو   ماااان  ااااة  ارااااتج فت   نااااط ابرخبااااي  ناااا ط  أنمااااد ابُمتَطن 
 س (2)ت  تبلمج د  ا 
  ُد مق اااد ابُمتلل ماالنلاات ط اا    ُمَترااتُااؤد  ابل دة َتراادل ابط  ياات احر راا  ت   عال  أن  د  

 هي ط  يت ابت طاا  .

 ابرااا مل هاااي مجمطعااات ابقطاعاااد ابفوط ااات ابط  ي  ااات ابتاااي ابُقااادخة ابللط  ااات بلُمتلل ب/ ن  ع
دة فاااي مطاقااا   تمن  واااُ  مااان اراااترم   عجااا خاا بلط  ااات ُمرل وااات بت د ااات مق ااااد ُمناااد 

 تطاال  ت مرل وت .

  ُ   نط ابللي مجمطعت من ابمج د  ابر م ت ابخاجإت فلن أوم ا مان ابتخاللاا  ن    ابو
 .ابللط  ت 

اد ابتاي عن  أهب  م  َلُلحل عل    أنمد ابُمتطن   خ ََ     بط نا   ُفوَ ات بلط  ات جا ح خاض طابَمق ا 
ُفوَ ااات ابرجااا خاا ابللط  ااات َترُناااُس عباااة ناااد ي نفلاااخي ط  يتهااا  ابت طااااال  ت  ))   باااف أن  َتواااُتُج عوهااا 

و م   قجل تنَا ن   تإن  ابتخاللا ب را ُمتخادفت  ط . طبه ا ف(3)(( اها  ا  خنلاا  اطاا  ت مؤد 
ا  لاخى أن  ابإجق ا ابَمق م  ت ابُمْ َتليات ا تةل ابَقْاد جنرا جملات فاي مرواة اب)). ف بُمَتطن 
 ان   ابق راب   طمرواة ُمقت اة  ُ س مروة ُم فا هط مناط  بس جا خابلل ا ابإف ر  ت مرو  ن

مااادبطُ  )نخف  ااات(  طمااان  اااب  فااالن قاااطة عوج زن ااات  (4)((ابمرلطمااا تي ابُم اااتخف فااالن ابُمت ااا إفلن
  ن اا  ( َ ْقَت االه  مقاا ب ابت   إااا  طقااطة عوج زن اات )ُمرااتلَزمت نطاخ عللهاا  جااا لت ابجملاات  اتهاا 

  فاا بقطة اإلوج زن اات ابتااي َتااد   عللهااا  ؟ س هاا  ترااتإ ل أن توااا طبوي ابلاا سطم اا    بااف قطباا

                                           
 . 115  ابدالبتابونط ط  (1)
 .  15رخب ت أنمد ابمتطن ق     ابتخنلا في ابللت اب ابفو  ت مق خب ا ط  ي ت بجرضلو خسابط  يت ط  (2)

 . 35ب   ن   (3)
 . 59ب   ن   (4)
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طاخن اا   ابو تجاات   طابقااطة اإلوج زن اات ابُمرااتلزمت نااا لت ابجملاات )أداة ارااتيه ب( هااي ) ابرااؤا (
اااا  ُم تلاااا(1)عاااان  ااااخطل مقاااا ب ابت  إااااا هااااي )اإلبتماااا س(   . طهناااا ا  رااااترخض ابُمَتطن 

  علااااة أراااا س أو هاااا  عمل اااا ا ترااااتطجفه  أ ااااخاض احراااا بلا ماااان ويااااي ط ناااااخي ط لخهاااا 
  ُمراترملله  بمقصَدوراق ابللات   ُمؤن  دا  علاة  اخطخة خباط (2)ت  إف  ت ط مق م ا متج لوت

ج خاا ابللط ت ُميخداا ن وا أب جمة  طر    ُترت دب بت د  ت أ خاض ابر ))طعلة ه ا تلطن 
ا  ن واا ابط  يات(3)((أدات  ات ابللات ))طها ا ما  رام    فاا ((تطاال  ت مرلوت احر را  ت بلللات  . طبم 
خاااد  ))ُم  إاااي مااؤط ي بااُ  فةُفااد  ماانط ابتفل ااد فاالن ُمااتلل ب ُموااتجي بل إاا ا هااي ابت طاااا  ط 

. طبا ا  رماد  فاي (4)((ابلاخض ابُمَتاط  ة تنق قا َومطي من أوم ا ابتخاللاا ط  ُن    ابرةقت فلن
ا مل طخ ابُمتد  عبة ع  خة مخ اا عدلدة لل ب في اإلج وت عان ابمرا وي ابتاي ُلخناد وقلها  عباة ابر 

ج خاا .ن أبي ظي ط فطارإت م  َ ْاُدُخ عوُ  م  ع 
ااا  طاااا  ابَتاااخاجط ابقااا  ب فااالن      بتخنلف  ااات ط ُم تلااا  احومااا ا ابقاااد نااا ط  أنماااد ابُمَتطن 

ت بلط  يات(  طعلاة ْوَ اإفلاق مفادأ )اورنا س ابفُ مق اادهب مان ُموإلاق تأ خاض ابُمتلل ملن ط 
وا ا نا بفؤخة ط   أط م  ابخ ب من ترقلد ابُماإلن ا با ل  ...   خ طاابمناط عف َخ عو  ج بمنط 

ابة ج واا ااط  ابمرا دالا ابخن  ا  تع  لت فالن ُفو  ات ابرجا خة   عال  أن  ت للاد  علاة خباط ابا 
ابَمق ااااااد أ اااااية علاااااة الا فاااااي االراااااترم   جنراااااا اح اااااخاض ط مااااا  تؤد  ااااا  مااااان دالط 

   مجهطدات  ج وج   نفلخا  من احهم  ت .
 
 

 

                                           
 . 102ابفو ت ابط  يت ط   (1)
 . 143 سب . ن  (2)
 . 20  أنمد ابُمتطن  االمتداد طاحاط -للط  ابرخبيابمونة ابط  يي في ابينخ اب  (3)
 . 84  أنمد ابمتطن   مد   و خ   –ابلر و   ا ابط  ي  ت  (4)



 واملفهوم التداويل املدلول اللغوي :القصديّةاملبحث األول :                   الفصل األول
 

 

 
 

 
 
 

 40 

 مفهوم الَقْصد يف الثَّقافة الغربّية :
 نشأة املفهوم و تطوره :: ة ديَّْصالَق

  ا ابندل ااات  طُ رااادل مااااإلح مااان مااااإلن ا ابلرااا و Intentionality" "القصَََدغ  
ابتاي ُترواة فتنللا  اب إا ا فاي  اط  ابو اخة  Pragmatics" لتداولغ َ مان أفاخز مةماح "ا

ت ب   طمقاد ابمتلل ب طماخاد  موا   فهاط مواتج اب إا ا طمفدعات  طبا  أهم ات نفلاخة اب مطب   
  فاي تيرالخ اب إا ا حو ا  مخآتا  مان عادة واطا س ويرا  ت طاجتم ع  ات طر  را  ت  ط لاخ  بااف

  منن تج هل .  فة
" طمااإلني لقصَدغ  عباة طجاطد  لاط فالن مااإلح "ا J. Searle" سننلط  الخ " 

  أط نم  رم ه س قاد  ت Intentionalityطابميهطم  ت   جمرو   ابر د  Intention( القصد)
طانااااادة   تجإخنقاااااقااااا ن إَ وْ   ع  تُ Intensionalityطقااااااد  ت ابليااااا   intentionalityابدالبااااات 
  مادخ بوطعلن من اب لطس القصدغ  ب ميهط عن   قط ط  .(1)في نخل طاند طت تلي ن
اا  احط  فلتم اا  فااي طجااطد ع ااخا  ب لااط   طتروااي قاادخة  Intentionality القصََدغ  ف م 

طهاي  Intensionalityابرق  علة تم ل  اح     طن الا اح ا    فاي ابرا بب  ج بميهطم  ات 
ياق ابجما  فاي أواطاو مرلوات مان اال تجا خاا ج بوراجت   ا  ت  بُجم ي مرل واتي عان إخنقها  ت 

ا  ط . Extensionalityبلماااداق  ت  أن  ابقاااد  ت ج عتج خهاا  ))أن هواا ف افتخا اا     إ اا   مااؤد 
 .(2)((ماإلن   فو     في ابيلريت  به  عةقت   ات م  ج بقاد ابمروة ابر د 

برا د   علاة اباخ ب جا بمروة ا القصَدج بمروة ابيلريي ت تلا  عان القصدغ  ََبلن 
ت طمااان  اااب  ن بااات تم لل  ااا القصَََدأ س أن  طهخن ااات  لاااخ فلراااي  ت فلوهمااا   مااان طجاااطد اااالت ج

ات مان نا الا ابرقا   :3)قصدغ     طب  دطخ في دخارت أرج ا االوير   ج عتج خ  ن بت   ا 
دة .  القصدغ    مجخ د اطخة من اطخ طبلو   نج قي ابن الا ابرقل  ت اح خى    ابمترد 

                                           
 . 141 س جز  جطن رلخ   تخس م     نو  مت ابرق س مد   مط  (1)
 . 152 ب . ن (2)
 .155ب . ن  (3)
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خد ااطخة طانادة مان  القصد))"رلخ " أن   طنخى     القصَدغ  ج بمروة ابر د  هط مج 
ابماخ  ععاداد ابلادا    نا ن  قااد (1)((اإلعتقد طابخ جت طاحم  طاب طل  طهلب  جاخ ا ف ة عن

ااطخة ععاداد ابلادا  فاي تم لا   أ   بوير   فمن ابإف ري ابتينلاخ فاي أو ا   م  ا   باف ابيرا  بويرا 
 . قصدغ   عبة القصدعبة عوج ز ب بف ابير  تنط    هو   فإ ا تنط 

ابراااخ ابطراا ط  لخجاال  د  ابمدخرااطن فاايماااإلح أطجاا Intentionality القصََدغ  َوَََََ
( أط )اب رطخ To point to( اب   ُ  لخ عبة )Intender -ج وي )ق اد  مت  عبة فر  التل
" Intentio" أط "tendoIn  طنااخى ابااجرض أو اا  م ااتق ماان ابللماات ابةتلو اات "(2)ج ااي  ماا (

ا  وناط "   بجا   ما  ُتراخل علااة القصَدغ  . طها ا  روااي أن  "(3)جمرواة اب اد أط ابماد  أط ابتطج 
 أو ه  عن بت أط اتج   اب رطخ ونط  ي  م . 

خ فةريت ابقخطن ابطرإة و خن ا نط  اختج  ا ابمق ااد ج ح ا    ابمرو  ات  طإط 
  نماا  ارااتي دطا ماان و خناات "أخرااإط" نااط  طا أن  ابمق اااد ت اان   مط ااطع ا بلموإااقطخأ

ا  القصَدغ    با بف ارات دمطا "(4)عدخاف اب ي  من  لخ اراتقج  ي بم دتا  " بلدالبات علاة تطج 
ابطعي جم امطن  ا هخة ما   طُتراخ ل علاة أو ها  قادخة ابرقا  فاي تطج ا   اتا  وناط اح ا    

 .(5)طتم لله 
ابيللراااطل ابومرااا ط   " ملماااطخا  نتاااة أعااا د ارااات دام القصَََدغ  ط ااا   مااااإلح "

( فاي نت جاا  "علاب اباويس ماان طجهات و ااخ تجخنف ات" عاا ب Franz Brentanoفخاواز فخوتا وط )
بيناااخ احطخباااي ب طابااا   ُ رااادل ماااادخ ابتينلاااخ ابيلرااايي فاااي ابرقااا  طابقااااد  ت فاااي ا1874

                                           
  .155  س  تخس م  ل  نو  مت س مد   مطجز  جطن رلخ ابرق  (1)
لو اااخس ابميهاااطب ابيلوطملوطباااطجي بلو خنااات ابقااااد  ت عواااد هطراااخ   د. منماااد فخنااات  مجلااات ج مرااات  (2)

 . 95  2009  1/و31ت خنن  مج
 . 169ت ابرق  دخارت في فلريت رلخ  اة  عرم عل  لو خس فلري (3)
 . 170لو خس ب.ن  (4)
 . 151لو خس ب.ن  (5)
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. فقاد افتاخض "فخوتا وط" (1)ابقاد  ت من أ اهخ و خن تا  علاة اإلإاةق ابمر اخ  نم  ُتردل 
ن   اب طاهخ ابرقل ات لتجا  اباطعي فها  وناط  اي  ما   جإخنقات أط جا  خى. طمان أ اهخ أن  

مقااااطالا "فخوتاااا وط" فقااااخة م ااااهطخة بإ بماااا  اقُتج َرااااا فااااي دخاراااا ا فلراااايت ابرقاااا  ابمر اااااخة 
  طهااي قطباا س ))تتااا  ناا    اا هخة  هو  اات ج و هاا  ُت االخ عبااة م اامطن ماا   طعلااة حهملتهاا 

فيي ابتم    ي  م  متم     طفي ابنناب  اي  ما  م فاا  أو ه  ُمت جهت ونط مط طوي م ...
أط مويي  طفي ابناا   اي  ما  منفاطا  طفاي ابُلاخ   اي  ما  مناخط   طفاي ابخ جات  اي  
مااا  مخ اااطا... فااا ا  ناااطن ابطجاااطد ابقااااد  بلمط اااطو هاااط اباااايت احر رااا  ت ابتاااي تمل اااز 

ا. فرودم  وُ (2)اب  هخة ابرقل  ت عن اب  هخة ابإف ر ت(( اخ  وين  خ فاي  اي   طعوادم  ورتقاد ين 
 فإن   مت  ي  م   نطن مط طع   العتق دو . 

أو   اب  اا  ت ابر مات طابمملازة بلا   ما هط  هواي   ةعل القصدغ  َميهطب بن تف وأ         
 سم اا   افتااخض أن  اب ااطاهخ اب هو ااتناا  اب ااطاهخ اب هو  ات قاااد  ت. ط  طمان  ااب   فقااد َعااد  أن

رافل  ابم ا    هاي ج ان    فاا طنتماي مت جهات وناط  اي   ابيخ  طابنزن طاالفتها ي علاة
فخناا   أط نزنواا   جراافا ناا دل ماا   طقااد  نااطن  ماا   علااة ونااط  مناان أن  نااطن  اا ا ماا 
  قصَدغ  أن  م ا  ها   ابنا الا اب هو  ات  اعتقادَ ط مفتهج   جرفا مط طو م  أط مو راجت ما . 
))عن  مط اطو  ا ا سبل ارطخ   قاط  قصَدغ  علة ابخ ب أو    منن عد  جر ه  مطا  ل 

م  قد فخ  برم و اطا م   هط في جراض احن ا ن با س ابااطا أط ماادخ ابااطا  
 . (3)طبلو   هط رم عت به ا اباطا((

ها ا ابطجاطد فاي ابقااد هاط رامت ُتمل از اب اطاهخ ابرقل  ات علاة ))سعن  بن تف وط  قاط   
طورتإ ل أن وراخ ل  طج  ابراخ. طال ُت هخ اب طاهخ ابيلزن   ت أ    ي  من ه ا ابقفل .

 .(4)((اب طاهخ ابرقل  ت ج بقط  عو ه  تلف ابتي تت م ن دا له  مط طع   علة ونط قاد 
                                           

لو خس اب  هخات ت طفلريت ابللت تإطخ مج نل ابدالبت في ابيلريت ابومر ط ت  د. عاز ابراخا بننا ب  (1)
 . 56فو وي  

 . 95ابميهطب ابيلوطملوطبطجي بلو خنت ابقاد ت عود هطرخ   (2)
 .  96. ن س ب  (3)
 . 173فلريت ابرق س  (4)
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مطقياا   طرااإ   فاالن عتجاا هلن فلراايللن تقللاادللن راا  خنن فاااي  " جينااخ تََف وبن م  اا  "ط  
ة فااي ابيلراايت ابلخب  اات هماا  ابيلراايت احطخب  اات ج راات و   فخنإ و اا   طابيلراايت ابتنللل اات ابراا  د

 ابفلدان ابو إقت ج إلونللزنت. 
فيي ابيلريت احطخب  ت تجد ابيلريت اب  هخات ات أط )ابيلوطملوطبطج ا ( ابتاي اختقاة فها   

عبااة دخجاات ابوق  اات طابتو لااخ  طهااي تإااطنخ حفناا خ  Edmoond Hauserl"عدمطوااد هطرااخ " 
 اااتخف فلوهااا  طبااالن ت وجاااد أن  ابق راااب ابم  طفاااي ابيلرااايت ابتنللل  اااالقصَََدغ  "فخوتااا وط" عااان 

امت  ت وجاد أن  ابق راب ابم اتخف   طفاي ابيلرايت ابتنللل  ا القصَدغ  و لخته  في أطخب  هي ابر 
ااامت ابقااااد  ت بألفرااا   ابرقل  ااا ت مااال ا اااتةل فاااي فلوهااا  طبااالن و لختهااا  فاااي أطخبااا  هاااي ابر 

 .(1)ابتإفلق طابتيرلخ
ي اتجا هلن متجا لولن " مو   بف ابنلن مروللن ا والن را خا فاالقصدغ  طات    ميهطب " 

َََ ت أنااادهم  عااان ا  اااخ طاراااتي دة   ولهمااا  مااان احط   طورواااي فهمااا س مااال أراااجق     ظفهناتغ
 "رلخ " نط  احفر   ابلةم  ت.  قصدغ  "هطرخ "  ط

 

 اللسانّيات:لسفة وفال القصدّية بني
 

 فينومينولوجيا هوسرل:  -1
عم   "هطرخ " من أهب   في  ط  أ  الظفهناتغَ طنجمل ابج ن طن علة أن  ابمدخرت َ

طن اإلت  (2)"بن تف وابمنإ ا ابتي  هده  تإطخ فلريت " ج   ابر نطبطجي اب   فلطخ    ط رد 
ابمق ااد ابتاي فادأه  ت لوفوي أر ر   علة مو طخ فلريي هاط فاي ابرماق امتاداد برا نطبطج   

ط هاخ ما    (3)((ب اي  عودم  خأى أن  م ه  ت اباطعي ن موات فاي نطوا  دا ما   طع ا   )) وبن تف 
  رخل في ابيلريت ج بيلوطملوطبطج  . 

                                           
 . 9اب  هخات ت طفلريت ابللت   لو خس (1)
 . 9لو خس ب . ن   (2)
 . 37نط  مقطم ا ابموهج ابيلوطملوطبطجي  أوإطان  طخ     (3)
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ب(   اب 1764" في أبم و ا  )"المننتنخجل أط   ارترم   بلي ت فلوطملوطبطج   عبة ط  
اا " هااط إدمو ََدَهوسََنل"  بلاان  (1)ت طم تليااتارااترمل  مجمطعاات ماان ابيةراايت جمراا ني   ا 

عوااد  علااب  أط  ماان ارااترم  ابماااإلح بلدالباات علااة مااوهج فنااخ  طا ااح ابمراا بب  فهااي
 ا في احطبة  هدفه  عدخاف ابم ه    وهج فلريي طايي جدلد  طهي ابيلريتنل ي   م  طم

اب ااااارطخ  طط ااااال احراااااس ابر مااااات بلااااا   ابمرااااا خل طابرلاااااطب ابممنوااااات ابتاااااي تفااااادأ موهااااا  
 .(2)ابيلوطملوطبطج   فطايه  علم   نل     أط موهج     مة  بلمرخفت

هااااي طااااا  عمل اااات اإلدخاف طتنللاااا   سََََنلهَوعن  ط  ياااات ابيلوطملوطبطج اااا  عوااااد  
اب اارطخ اللت اا ل ابم ه  اا ا ابلل  اات ابل مواات ف اا  طابتااي تقااطب عللهاا  ناا   مرخفتواا  طعلطمواا . 

ت ابتاي  قاطب عللها  عباة أناد ابميا ه ب احر را    هوسَنلطبتندلد ابم ه  ات ططاايه   للتجا  
. طُ يلاااد هااا ا صَََدغ  القَابماااوهج ابيلوطملوطباااطجي طابااا   اراااتر خ  مااان فخوتااا وط  طهاااط ميهاااطب

ابميهاااطب فاااي اإلراااترم   )ابهطراااخبي( أن  اباااطعي هاااط دطمااا   طعاااي ج اااي  مااا   فمااان  لاااخ 
ابممنن دخارت ابطعي ج ان ي مراتق ي عان ابمط اطو  طال دخارات اح ا    فاي اراتقة ي عان 

. طهااااا ا مااااا  لجرااااا  (3)اباااااطعي  ع  ابمط اااااطو  راااااتمد  مروااااا   مااااان اباااااطعي ابااااا    قااااااد 
ل  ل لاااات ج خن اااات فااااي إاااخ  ابرااااؤا  ابيلراااايي؛ ع  توقلاااا  ماااان رااااؤا  ابيلوطملوطبطج ااا  ُتنااااد  
 . القصدغ  ابم ه  ت عبة رؤا  

" أهاب ميهاطب تراتود إدمو َدَهوسَنلجاد "ط طبلطاط  عباة عج جات علاة ها ا ابراؤا  أُ  
" أط ابإاا جل ابقاااد  بلااطعي "اباا   ُ راادل القصََدغ  عب اا  ابيلراايت اب  هخات  اات  طهااط ميهااطب "

 .(4)ج   بيهب ابرةقت فلن ابطعي طابطجطد جمط طع ت  أط مطجطدات "ميت   ابيلوطملوطبط 
" بلااطعي ابقاا  ب قصََدغ  ط ةااات دخاراات مطقاا  هطرااخ  ماان ابللاات هااط أن  هواا ف " 

اااد عةقااات ابااا اا جااا بطاقل  بتااااجح هااا   ابوتلجااات ط  يااات  علاااة ندرااا  ت ابمرواااة ابااا   لجر 
 .(1)بليلريت نن 

                                           
 . 30ب.ن   (1)
 . 94ابميهطب ابيلوطملوطبطجي بلو خنت ابقاد  ت  (2)
 ب.ن طاباينت.  (3)
 . 5 جنل في اإلور ن  مجد  عخفت   طابابيلوطملوطبطج (4)
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 : جون سريل قصدّية - 2 
اإل اااتةل فااالن ابتقللاااد ابتنلللاااي طاحطخباااي )طج بتااا بي فلوااا  طبااالن أط اااح "رااالخ " َ

عن  م ااخطعي فااي تنللاا  ابقاااد  ت م تلاا  نل  اات  ))" جقطباا سالقصََدغ  هطرااخ ( فااي تيراالخ "
مطبطجللن   عواد  أن  هطراخ  طهلادجخ مان احجراتعن م اخطو هطراخ  طهلادجخ... طاباخأ

 ر اخ علاة  اخطا بلمرخفات  هطرخ  أن ن ط  ابتقللدللن اب  لن اهتم طا ج بم خطو احر ريس
ناااا ط  هلاااادجخ أن  ر ااااخ علااااة  ااااخطا بلمرقطب  اااات  ط رااااترمةن مراااا   مواااا هج   ط ط اب قاااالن

ال تطجااد عوااد  هاا   احهاادال طال تلااف ابمواا هج.  القصََدغ  ابيلوطملوطبطج اا . طفااي و خنتااي 
و ماا  أواا  م االط  جمجمطعاات نفلااخة ماان ابم ااخطع ا   مناان ابتينلااخ فااي طانااد موهاا  ج اا ن  طا 

 ( رااا ( ط)ت خراااني( ط)فخنجاااجااا بمروة ابااا   ُ م  لااا  )خا موإقاااي   مرقاااط  علاااة أو ااا  تنلللاااي  
خ في أفر   ط)أطرتن(             . (2)((ابلةب  طعملي ابمجن 

" ابتاي ال تم ا  القصَدغ  ويهب من ه ا ابلةب أن  موهج "رلخ "  رتماد علاة تنللا  "ط      
  فااي ابجناال ابللااط  طفااي فلراايت ابللاات اباا   فاادأ  عوااد  عال  مرلماا   طاناادا  ماان مراا بب خنلتاا

فاات ممنواات؟ طماا  اباا   ن ابمرخ لااط لااةب"  طابم اانلت عوااد  ب راااس نلاا  تجنتاا ا "أفراا   اب
و ماا س نلاا  ونل اا  ا ؟ هاا  تااختجط القصََدغ  برقاا ؟ طنلاا  ويهااب ابااطعي ط مناان أن ورخفاا ؟ طا 

ج رااترم   ابللماا ا ابللاات؟ طأل هماا  أراافق؟ طنلاا  وم  اا  اح اا     بقصََدغ  قاااد  ت ابرقاا  
 .(3)طابجم ؟
" اراات دب ماااإلح "ابتم لاا " ف ااة  عاان اراات دام  بماااإلح سََننلطُ ةناا  أن  " 

ب القصدغ  " عواد  –ت. طابمقااطد جا بتم  ةا " عبة "ج إو  ت طم تق  "القصدغ  "   نم  أو   قر 
قخناااا مجمطعااات متوط عااات مااان ابإاااخق ابمتخاجإااات بت ))أن  ابل  وااا ا ابج اااخن ت تمتلاااف  - رااالخ 

ااي طابتينلااخ طابللاات  مةمااح ابراا بب طتم للهاا  باا طاته    طتت اامن هاا   ابإااخق اإلدخاف ابنر 
طاإلعتقااا داا طابخ جااا ا ج إل ااا فت عباااة ابااااطخ طاب اااخا ط طابخراااطب ابف  و ااات ط لاااخ  باااف. 

                                                                                                                            
 . 26 وطملولطج   ابللت عود ملخبطبطوتيلو خس فل (1)
 . 184 دخارت في فلريت رلخ  -لريت ابرق ف (2)
 . 166  57  42   41لو خس ب.ن س  (3)
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(. طملمح ابتم ا ةا ابمناددة هنا ا  هاط التم غالتطرطل ارم ي ه   ابإخق ج ن ي ع بي )
(  نما  هاط ابنا   فاي اإلعتقا داا طاإلدخالا ا قصدغ  َبف  غ ) س قصدغ  أو ه  جم ر    اا 

 .(1)((( نم  هط ابن   في اب خا ط طابجم  تقَ قصدغ  َمش)ابنر  ت   ط
)احااال ت( هااي ابتااي ال ت  اال بمةناا   اا خجي ن بخ جاا ا  افلقصََدغ  َالبف  غََ  

اااا   طاالعتقاااا داا .. فهااااي تم اااا ةا عقل  اااات    اااارت باااا طاتو   طمرااااتقل ت عاااان ابُمةناااا   أم 
ابتااي ترتمااد علااة  قصََدغ  َالل  ََ ابقاااد  ت ابم ااتق ت فهااي ابمرتماادة علااة ابُمةناا   م اا س 

مجماطو مراترملله  ابما بللن بلمرواة  اتا  ابا   تمللا  ها   ابللات طتم  لا   فا برقط  طناده  
 قصَدغ  َمشَتق تملاف   ن بل لات    طجا قي ابنا الا اح اخى قصَدغ  َأصَلغ  هي ابتي تملف 

ةمااا ا ت ااالخ عباااة هااا  مااان  لاااخ عقااا   طموااا  و اااتق ابتم لااا  ابل لاااط   ف حااااطاا طابرحو
ابمرواة ابل لاط   )). طفي  بف  قط س(2)علله  قصدغ    حن  ابرق   يخض اح     طابنطادل

و ماا  قصََدغ  َبف  غ ََ   طبلو اا  باا س القصََدغ  اااطخة نق ق  اات ماان  ماان  قصََدغ  َمشََتق    طا 
 .(3)((ابل لت بُمرترملي القصدغ  َالبف  غ 

 بأاعَََفلعااان إخناااق خبإهااا   العالقَََ َالقصَََدغ  أط  ب غَََ َالقصَََدغ  " "سَََننل اااخ   
ت حدا    ع  عن  بهمااا  ُفو ااات متطازنااات  فقاااد نااا ط  تنللااا  اب اااخطا اب اااخطخنت طابل ف اااال َََالم

  طفي دخارت  بب  نن ابرؤا  عان اب اخطا اب اخطخنت طابل ف ات أفر   ابلةب طوإق ابجم 
و     ابتاي هاي (4)م  ن ن ابراؤا  عان اب اخطا ابتاي تراتطفي ابن بات ابقااد  تحدا  ابرق   طا 

 القصَدغ  ابنا الا )ق اط (  طقاد ت اتخف  مضمو َقصديعلة أوطاو م تليت  طبل   ن بت 
 ت تسفي ابم مطن خ ب ا تةفه  في ابوطو )ابومط ابويري(  فيي ابجم  ا 

 اعتقد أو ف رتوجح ه ا ابر ب.  -
  ب. أخ ا أن توجح ه ا ابر -

 أم  أن توجح ه ا ابر ب.  -

                                           
 . 44 سفلريت ابرق  دخارت في فلريت رلخ  (1)
 .131س ابرق  )مد   مطجز(. طنو خ232-231  فلريت ابرق  دخارت في فلريت رلخ لو خس  (2)
 . 230ب. ن    (3)
 . 64لو خس ب. ن    (4)
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طبلان أوم ا وير  ت طأ ن   ر نطبطج ت متج لوت )االعتق د  ابخ جت  احم (   طخدا
أط ابتم للاي )طهاط ابوجا   ها ا ابرا ب(  طها ا ما  ُ راخل فاي  المضَمو َالقصَديبه  ويس 

ا (. طها   ابنا الالمتضم  َا َالقول لقوة(  ط)االمحتوىَالقضوَيو خنت أفر   ابلةب )
 .(1)تخبط ابم مطن ابق ط  ج بر بب ابطاقري مل ابتزام ا م تليت من ابمإ جقت القصدغ  

اخ " القصدغ  طاوإةق   مان  " قااد  ت احفرا   ابلةم  ات أط قااد  ت سَننلابرقل  ات فر 
ابمروة  طأل د أن  قاد  ت ابللت هي قدخة أفر   ابلةب علة تم لا  اح ا    فاي ابرا بب عان 

 .(2)ل  تإخنق ن الا عق
أ    ااي  ناا ن  ال مناان أن تااتب  عال  جرااد ابت ل ااد ماان  ةعن  عإااةق ااايت ابيراا  علاا

قاد ابي ع ؛ طه ا لؤد  عبة اعتج خ ابقاد أر ر   في ابمطا رت دا   ابجم عت ابللط  ات 
ابطاندة  فوجد  خنلزة أر ر  ت رطا  في ط ال ابرةما ا ابإف ر ات أط  لخها   فاة  قتااخ 

ت فااالن ابااادا  طابمااادبط   فااا   متاااد  عباااة ارااات دامه  أ وااا   برةقااات ابدالب  ااادطخ  علاااة علجااا د ا
 اب إ ا. 

ب " هااي تلااف ابناا الا سََننلعوااد " القصََدغ    و لااا عبااة أن  ابناا الا طمماا  تقااد 
ابتااااي تنتااااط  علااااة م اااامطو   قاااااد       لااااد   علااااة  ااااي  أط مط ااااطو  ت هااااخ ج اااان ي 

هاط احرا س ابرملاق ابا   ُت اتق  موا   جا   مإ جقات  طابرقا د بها  عت  ر نطبطجي مرال ن  ناد  
 .(3)اباطخ ابقاد  ت  طابتي موه  ابخمطز طابل لت

 

                                           
 . 135-134لو خس ابرق  )مد   مطجز(    (1)
 . 230لو خس فلريت ابرق  )دخارت في فلريت رلخ (  (2)
 . 222لو خس ب.ن   (3)
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 املبحث الثاني
 مقاربة تأصيلّية :مفهوم اخلطاب

 مدخل:
لى  الوتىت ات من يمنذ بداية تداوله في الستين –(الخطابُيمث ُِّل)               القرن العشرين وا 

دت حولىىىه الميىىىا ي  تعىىىد   إذ، ابع إشىىىيالي  فىىىي الثقافىىىة المعا ىىىر ؤااًل ذا طىىىُسىىى –الحاضىىىر
وا ىىى ي ييىىىد ا، وص و ىىىي ة الحىىىد  الت  التىىىي يُ الالت النظريىىىة، فترا مىىىت تبعىىىًا لىىىذل  الىىىد  

  ط ح الصطاب في ال ثير من الدراسات الحديثىة صا ىةً مُ  فقد شاع   الذي ينبثق عنه.
راسىىىات ال اوي ىىىة، بسىىىبب انتشىىىار العديىىىد مىىىن البُ  حىىىو  انلسىىىني ة و مىىىا يتع  ىىىق مندىىىا بالد 

ىىالبِّ  ىى ت إلىى  نتىىاير ُمثيىىر  فىىي اىىة اسنسىىاني ة، والتىىي و رت الن ظىىر  إلىى  ال ُ ني وي ىىة التىىي ط  ت و  
راسىىات ال اوي ىىة الُمعا ىىر . و مجىىا ِّ  فىىي  Discoursالىىذي ُيقابىىل م ىىط ح  الخطااابالد 

متُه ل ُّاة العربي ة تصضع ، ظ   (1)في ال اة اسني يزي ة Discourال اة اليرنسي ة، و ت ترج 
 ، عىاير  ت  الت مُ اموا باسىتصدا  ُمقىابِّ الباحثين والُمترجمين الذين تى وأ واءِّ  تصضع إل  ميو ِّ 

رد، الن ص، اسنشىاء، اُنطروحىة...ورير ا، ممىا أعىاح توحيىد  مثل: القو ، الحدي ، الس 
ارسىىين العىىرب، دون أن ت  ت يىىت الم   المشىىي ة،  ع العربي ىىة إلىى   ىىذ ِّ جىىامِّ الُم ىىط ح لىىدد الد 

ٍد لُ م ط ح.  بسببِّ  د نشاطدا ل ح و  ع   نحٍت ُموح    عد  ت وح 
إشىىىارات مدمىىىة لميدىىىو  الصطىىىاب، الىىىذي يمتىىىد  حضىىىور  إلىىى   وفىىىي تراثنىىىا العربىىىي  

جىىىراءاتد   الجىىىا  ي   تعاليىىىات مىىىن الشىىىعرِّ الن ىىىوص المُ  امتىىىدادًا إلىىى  ألراء ان ىىىوليين وا 
الداللىىة الق ىدي ة فىىي الىنص  الشىىرعي. ويىىذل   انحيىىا ، وتىرجيحِّ  ة فىىي اسىتنبا ِّ التطبيقي ى

 د  باىى   نمىىاذخ صطابىىات متيىىر   واسليىىاذ ل انوديسىىا تمث ىىفىىي الدراسىىات انجنبيىىة حيىى  
 ظر عن نوع الصطاب.الن  

ونظرًا الت ساع داير  استعما  م ط ح )الصطاب( في مجىاالت متعىدد  ينظريىة 
والطريىىىىق  بسىىىىًا بايىىىىر  مىىىىن انليىىىىا  ، ت  مُ ل سىىىىانيات والي سىىىىية، ظىىىىل  الُم ىىىىط ح النقىىىىد وا

لىىى  ان ىىىو  ل تميىىىز بىىىين  ىىىذ  الميىىىا ي  الُبىىىد  أن ييىىىون مىىىن صىىىال  العىىىود  إانوضىىىح 
 الضىىىىىىوء ع ىىىىىى  أ ىىىىىى  ِّ عج ، سلقىىىىىىاء االسىىىىىىتعانة بىىىىىىالمُ و  ة،معرفىىىىىىة التاريصي ىىىىىىالمرجعي ىىىىىىة، وال

                                                 
 .La rouse  105موسوعة القرن  (1)
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القىىىىراءات ال اشىىىىية لميدومىىىىه، مىىىىن مسىىىىتود معنىىىىا   ، وأ ىىىى  ِّ (الخطاااااباسىىىىتصدامات ليىىىى )
 إل  مستود الداللة . المعجمي  
 

 قافة العربي ة القديمةفهوم الخطاب في الث  م:أولاً
 األصول واملرجعّيات :

فىىي الثقافىىة العربي ىىة بو ىىيه م ىىط حًا واضىىح الداللىىة،  د ميدو )الصطىىاب(يتحىىد  
. (1)انطالتىىًا مىىن القىىرألن ال ىىري ، واعتمىىادًا ع ىى  التياسىىير التىىي تامىىت ع ىى  بعىى  ألياتىىه

د ل، حىد  في ستة مواضع ب ياتي الم در واليعىفي القرألن ال ري   ويرد لي )الصطاب(
الذي وردت فيىه، ل ىن  جميىع التيسىيرات ت تقىي  الميسرون معنا ا حسب السياح القرألني

د  ميىىىرد  الصطىىىاب تىىىؤدي معنىىى  البيىىىان والىىىبالد الواضىىىح لرسىىىالة محىىىد   ن  عنىىىد القىىىو  أ  
 .(2)المعن  وان داف

د ، اصت يىىىىت مسىىىىتوياتدا بحسىىىىب وتىىىىد أت صىىىىذ )الصطىىىىاب( أشىىىىيااًل ودالالت متعىىىىد  
 : ي مين تقسيمدا إل  ثال  مستوياتأوسا  التداو  المعرفي، وي

 وى الداللة األحادّية :مست -1
ر ميدىىو  الصطىىاب، ويميىىن طىىو  ُيعىىدُّ  ىىذا المسىىتود المرح ىىة انولىى  مىىن مراحىىل ت

)الدرجىىة بعىىُد معنىى  )الصطىىاب( فيىىه عنمسىىتود المعنىى  المعجمىىي(، حيىى  ال يتسميته)
وبىىىالعود  إلىىى   سىىىتعما  والتىىىداو .ل أن تدص ىىىه معىىىاٍن جديىىىد  نتيجىىىة اس، تبىىى(3)ال ىىىير(
نجد  ُيحيىل  –عند الميسرين  –  الذي ورد فيه لي  )الصطاب( في القرألن ال ريالسياح 

 ى( تيسيرًا 538ري )تد  تيسيرات القدماء، إذ يورد الزمصشتؤي   ع   )ال ال (، و ذا ما
إن ىىه ال ىىال  المبىىين الىىدا  ع ىى  المق ىىود بىىال  ))بقولىىه: ((فصااا الخطاااب )﴿:لقولىىه تعىىال 

ف ىىىل الص ىىىا  بىىىالتمييز بىىىين الحىىىق  والباطىىىل، أو  )):، و)ف ىىىل الصطىىىاب((4)((التبىىىا 
                                                 

 .5 تورا ، مد  محمود إبرا ي  العتو ، أطروحة ديتح يل الصطاب في النقد العربي الحدي  (1)
مي المعا ىىر )مقىىا ( د. محمىىد بىىديوي ناىىالح فىىي الصطىىاب اسعالمىىي اسسىىالمعىىال  التجىىدد واس (2)

 . 156، 8/2010الشمري، مج ة الباح  اسعالمي، 
 حم ي .ال: نعي  ة في درجة ال ير، روالن بارت، تريراجع : ال تاب (3)
 . 6/80-5يل في وجو  التأويل، و ا شاف عن حقايق التنزيل وعيون انتال (4)
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، ويىرد الزمصشىىري أن ىىه يجىوز أن ُيىىراد بمعنىى  (1)((ال ىال  اليا ىىل بىين ال ىىواب والصطىىأ
الق ىد الىذي لىي  فيىه اصت ىار مصىل  وال إشىباع ))ال ريمىة  )ف ل الصطىاب( فىي اةيىة

ن يىىى ىىىى( عىىىن تيسىىىير الزمص638وال ي ْبُعىىىد تيسىىىير ابىىىن عربىىىي )ت. (2)((ممىىىل ان شىىىري، وا 
، (3)((وف ىىىل الصطىىىاب الي ىىىاحة المبي نىىىة ل حيىىىا ))يح ىىىر داللتىىىه فىىىي الشىىىريعة بقولىىىه:

ر)ف ىىل الصطىىاب(850  النيسىىابوري )تويىىذل  يقىىو  القىىدر  ع ىى  ))بأن ىىه   ىىى( حيىى  ييس 
الع    )). ويعر ف  احب تيسير مجمع البيان )ف ل الصطاب( بأن ه(4)((ضبط المعاني
تيييىىى  ال ىىىال  الحا ىىىل مىىىن ))ي تيسىىىير الميىىىزان أن  معنا ىىىا ، وجىىىاء فىىى(5)((فىىىي القضىىىاء

ىىىىه مىىىىن باط ىىىىه، وينطبىىىىق ذلىىىى  ع ىىىى  القضىىىىاء بىىىىين  مصاطبىىىىة واحىىىىد لايىىىىر ، وتمييىىىىز حق 
ىىىا تيسىىىير الجاللىىىين، فيوسىىىع(6)((المتصا ىىىمين ل الصطىىىاب( إلىىى  أبعىىىد معنىىى  )ف ىىى ، أم 
ويأن ما  ((أم ا بعد ))، يما تِّيل أن دا عبار  (7)((البيان الشافي في يل  ت د)) مدد، بو يه

   فيه الصطيب.مات و  ب الموضوع الذي يت    يق دون أن دا تي ل بين المقد  
ىىوتضىىيق مىىن مُ  سىىعرد  تت  ْيىى ، أن  حىىدود المعنىى  ل مُ مىىا تقىىد  مويالحىى ،  ر إلىى  يس ِّ
ن تضىم  تصىرخ عىن حىدود المعىاني المعجمي ىة ل    ألصر، ل ندا ال نت عنا ىر يى ، و ىي وا 

ىىب  طىىاب، إال  أن دىىا تقىىَّ عنىىد حىىد  التيسىىير المُ الصطىىاب، مىىن مصاطِّ ىىومصاط ىىب وصِّ ر باشِّ
 ، ا  ع ىىى  المق ىىىود بايىىىر التبىىىا: اليا ىىىل الىىىد  ل يظتىىىي: الي ىىىل والصطىىىاب، فالي ىىىل

  ي التىىىىىىي أضىىىىىىافت إلىىىىىى  المعنىىىىىى  وضىىىىىىوحاً : ال ىىىىىىال ، وأن  ي مة)الي ىىىىىىل(والصطىىىىىىاب
المعنىىىى    ىىىىال ، و ىىىىو يمثىىىىل مىىىىرادف ل –إذن  –. فالصطىىىىاب عنىىىىد الميسىىىىرين(8)وت ىىىىدي ة

                                                 
 ال يحة . .ن و  (1)
 . 125  .ن (2)
 . 2/349م طي  رالب، ل ري ، تح :األن تيسير القر  (3)
 / 5ر ررايب القرألن وررايب اليرتان تيسي (4)
 . 8/349 لبيان في تيسير القرألن، الطبرسي مجمع ا (5)
 .17/190 القرألن، محمد حسين الطباطبايي تيسيرالميزان في  (6)
من بىن أبىي بيىر ن عبىد الىرحجال  الدين احمد بىن محمىد المح ىي وجىال  الىديتيسير الجاللين،  (7)

 .600 السيوطي
 . 7الصطاب في النقد العربي الحدي   تح يل (8)
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 ين بدءوا تيسىير   بىالمعن  ال اىوي  ونالح  فيما سبق أن  الميسر . لدذ  الميرد  المريزي 
، سىواء أذيىرو  ر)صطىاب(  ىو معنى  ريىر متاي ىتوسعوا، وتد اجمعىوا ع ى  أن  معن ث  

 يرادفه . ب يظه أو ب ي ٍ 
ىىا ميدو )الصطىىاب( د تريبىىة ممىىا ور    معىىانٍ ة فإن ىىه يشىىير إلىىفي المعىىاج  العربي ىىأم 

إذ جىىىىاء فىىىىي لسىىىىان ،ن فىىىىي أ ىىىى  معانيىىىىه معن )المحىىىىاور (، حيىىىى  يتضىىىىم  فىىىىي التياسىىىىير
الصطىىاب والمصاطبىىة مراجعىىة ال ىىال ، وتىىد صاطبىىه بىىال ال  مصاطبىىة وصطابىىًا، )):العىىرب

والمصاطبىة  ىياة  ،(1)((و ما يتصاطبان ... والمصاطبة مياع ة من الصطىاب والمشىاور 
 : إن  الصطبىىة م ىىدر الصطيىىب،تىىا  ال يىى  ))ة تييىىد االشىىترا  فىىي فعىىٍل ذي شىىأن.مبالاىى

سى  ال ىال  الصطبىة. تىا  أبىو صطب الصاطب ع ى  المنبىر واصتطىب يصطىب صطابىة واو 
واحىد  : والىذي تىا  ال  يى  إن  الصطبىة م ىدر الصطيىب ال يجىوز إال  ع ى  وجىهٍ من ور

. (2)((الم ىىدر و ىىو أن  الصطبىىة اسىى  ل  ىىال  الىىذي يىىت     بىىه الصطيىىب فيوضىىع موضىىع
 صطىىاب عنىىد ابىىن منظىىور مىىرادف ل  ىىال ، ويحىىد  عىىن طريىىق المشىىارية بىىين مىىت    ٍ فال

: الخطااااب: نتىىاخ الصطىىىاب. وفىىي العىىينوسىىامع، فدىىو لىى  يايىىل صا ىىىية التياعىىل فىىي إ
صاطبىىىىىىىة بىىىىىىىال ال  مصاطبىىىىىىىة )) ىىىىىىىى( 393، وعنىىىىىىىد الجىىىىىىىو ري )ت(3)((مراجعىىىىىىىة ال ىىىىىىىال ))

ىىىا الزمصشىىىري )ت (4)((وصطابىىىاً  أحسىىىن الصطىىىاب، و ىىىو  صاطبىىىه)):فيقىىىو  (ى ىىى 538، أم 
. ويت ضح مىن  ىذا أن  ميدىو  الصطىاب فىي المعجى  القديمىة ليسىت (5)((المواجدة بال ال 

، لىذل  نالحى  أن   ىذ  (6)مجر د تو  وترتيب ل   مات والتعابير، بل  ىو ممارسىة لاوي ىة
التعىىاريَّ ُتشىىير إلىى  ربىىط صيىىيا بىىين الصطىىاب والصطابىىة، بو ىىَّ انصيىىر  جنسىىًا أدبيىىًا 

                                                 
 لسان العرب، أبن منظور، ماد  )صطب( . (1)
 ، ماد  )صطب( .  . ن (2)
 . 252 عين، الص يل ابن أحمد اليرا يدي يتاب ال (3)
 ، ماد  )صطب(.ال حاح، الجو ري  (4)
 (.رة،الزمصشري، ماد  ) خ   باسا  البال (5)
 .14 ب النحوي العربي، د. فؤاد بو ع يانس  المندجية والمعرفية ل صطا (6)
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فىىىالتالز  الىىىداللي الواضىىىح بىىىين ميدىىىومي الصطىىىاب وال ىىىال ،  ،(1)لحىىىدود ألنىىىذا واضىىىح ا
وترادفدما ال اوي ع   مستود ال ي  المعجمي، يشىير إلى  أ ىو  الم ىط ح الشىيدي ة، 
ذلىىى  أن  داللىىىة الم ىىىط ح لىىى  تقتىىىرن بعالمىىىة ميتوبىىىة، بىىىل ارتبطىىىت بالمسىىىتود الشىىىيدي 

سير، بل أن  بعضدا أشار ات   تدا بالتيامن  ذ  التعريي –أيضًا  –نويتبي   .(2)تحديداً 
 )):  الميسرين، جاء في )لسىان العىرب()ف ل الصطاب( يما ورد عند بع إل  معن 

نىىة أو اليمىىين، وتيىىل معنىىا  أن يي ىىل بىىين :  ىىو أن يحيىى  بالبي  وف ىىل الصطىىاب: تىىا 
ه وداود ع يى بعىد  ا: ف ىل الصطىاب أم ىل، ويمي ز بين الحيى  وضىد  ، وتيىلالحق  والباط

فىي . وجىاء (3)((: اليقه في القضاءأو  من تا : أم ا بعد، وتيل: ف ل الصطاب السال 
الحي  بالبي نىىة واليمىىين، أو اليقىىه فىىي القضىىاء، أو وف ىىل الصطىىاب: ))القىىامو  المحىىيط:
ىىىا بعىىىد وواضىىىح فىىىي  ىىىذ  التعرييىىىات إت ايدىىىا ع ىىى  التياسىىىير، وارتبىىىا   .(4)((النطىىىق بأم 

 أيضًا . التياسير بالمعن  المعجمي  
 : مستوى الداللة الثنائية -2 

يعن ىىرين   ىىذا المسىىتود أثىىر)ع   ال ىىال ( والصىىالف فيىىه، نسىىتطيع أن ن مىى  فىىي      
ضىىىافة معىىىان جديىىىد  إلىىى  ثىىىين فىىىي تشىىىييل داللىىىة محاأساسىىىيي   ة ل صطابىىىة مىىىن جدىىىة، وا 

المدلو  المعجمىي ل م ىط ح مىن جدىة أصىرد، وذلى  بعىد أن درخ الميدىو ، واسىتصدمه 
وليىىىى  الصطىىىىاب أ ثىىىىر مىىىىا يىىىىرد عنىىىىد  .(5)ن ىىىىوليين اسىىىىتصدامًا مرادفىىىىًا ل  ىىىىال بعىىىى  ا

ان ىىوليين، إذ ُيعىىدُّ مىىن الميىىا ي  التىىي ارتىىبط ظدور ىىا فىىي الثقافىىة العربيىىة بحقىىل ع ىى  
ان و ،  ذا الحقل، ونتيجىة ل تطىور الحضىاري، أ ىبح بمثابىة الىداير  التىي تمحىورت 

  ىذ ة، فيانىت الم ىط حات التىي ترت ىز ع يدىا حولدا القراءات الصا ة بالثقافة العربي

                                                 
 . 7 ي النقد اندبي الحدي تح يل الصطاب ف (1)
يتىاب الموشىح ل مرزبىاني  –المنط قات ال اوي ة لتح يل الصطاب الشعري في النقد العربي القىدي   (2)

 . 14 موذجًا، )رسالة(، إ را  بن سالمةأن
 العرب، ماد  )صطب(.لسان  (3)
 . 1/63 باب الياء( –ألبادي ، )ف ل الصاء القامو  المحيط، الييروز  (4)
 . 7 ل الصطاب في النقد العربي الحدي تح ي (5)
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 هالىة ع ى  انثىر الىذي تريىأحىد أبىرز النمىاذخ الد   ، ومىا الصطىاب إال  (1)الثقافة متأثر  بىه
 .(2)ان و  في توجيه الم ط ح ع  

ولعل  تسمية ع ماء ان ىو  ل ىدليل القرألنىي بالصطىاب نىاترإ عىن إلحىاحد  ع ى  
ة التي تجعل عم ية التوا ىل ي في حدود  اسفدامي  دراسة ال ال  في بعد  التوا  ي، أ

 و ادفىىىًا فىىىي البحىىى  عىىىن الق ىىىد والوتىىىوف ع يىىىه، وممىىىا يبىىىرز ذلىىى  ال يظىىىي سىىى ويًا داال ً 
ىىد الصا ىىي   ة التىىي ا ىىطبا بدىىا ع ىى  ة التداولي ىىأيضىىًا، شىىيوع جدىىاز ميىىا يمي واسىىع يؤي 

لي ىات تأسيسىه، مىن تبيىل القرينىة والسىياح والتأويىل لصطىاب ا عىنفضىاًل  ان و  مىن أو 
ق ب ىية ي ي ىة ارتبا  النظىر ان ىولي بالُبعىد التىداولي الىذي يتحق ىوم در ذل  ي  ه  –

يتاب  –في  ذا المأت   –ة التي تناولو ا بالبح  والنظر. وأظدر  ذ  اندل ة في اندل  
دىًا إلى  المي    –هللا عز  وجىل  ه ين، الىذي يتوتىَّ ت  ىييد  بىيىبو ىيه صطابىًا تا ىدًا موج 

 ع   فدمد  لمعانيه ومقا د .
، يمىىا الحظنىىا ذلىى  ال اىىوي   اب( فىىي إطىىار ان ىىل الىىداللي  ط)الصوبعىىد اسىىتعما 

ر ع مىاء ان ىو  ميدىىو  الصطىاب ع ى  نحىو مثيىىر،  ة،ي مسىتود الداللىة اسفرادي ىىفى طىو 
أثىىىىر الصطىىىىاب، زمىىىىن ة واسىىىىعة تشىىىىمل م ىىىىط حات مثىىىىل: ميا يمي ىىىىفأبىىىىدعوا منظومىىىىة 

 –. ل ىىىن  اس ىىىطالح ان ىىىولي بقىىىي(3)، ميدىىىو  الصطىىىابالصطىىىاب، منطىىىوح الصطىىىاب
ىىي تىىداو  فىىي إطىىارِّ محىىدود ال –أيضىىًا  واليقىىه، و ىىو ميىىر   بشىىيل ريىىي   : ان ىىو عِّ م 

ن يىان يمت ى  إميانىا ت يبيىر  ال تىزا  تاب ىة لدراسة دتيقة ل مقىاطع ال المي ىة الق ىير ، وا 
مىة مىا عنىي بىه الييىر يىان فىي مقدو  .(4)فىي دراسىات الصطىاب –إلى  اليىو  –لالستثمار
تأسىى  البيىىان المىىؤدي إلىى  فدىى  الصطىىاب الشىىرعي،  –د  فىىي بيياتىىه المتعىىد ِّ  –ان ىىولي 

                                                 
ن ىىو  إشىىيالية تأ ىىيل الحداثىىة فىىي الصطىىاب النقىىدي العربىىي المعا ىىر )مقاربىىة حواريىىة فىىي ا (1)

 . 329 المعرفية(، عبد الاني بار 
العربيىىة والمرجعيىىات المسىىتعار  )تىىداصل اننسىىاح والميىىا ي  ور انىىات العولمىىة(، عبىىد هللا الثقافىىة  (2)

 .99-98 ي إبرا 
 .21ينظر:الصطاب السياسي في القرألن)الس طة والجماعة ومنظومة القي (، عبد الرحمن الحاخ (3)
 .21 الصطاب السياسي في القرألن (4)
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ووضع ضوابط استنبا  معانيه ومقا د  من صال  اسحت ا  إل  مندجي ة فىي التعامىل 
ىىىه القىىىراء  وتضىىىبط مسىىىار ا فدمىىىًا  مىىىع الن ىىىوص الشىىىرعية )ترألنىىىًا وُسىىىن ًة(، مندجي ىىىة توج 

بأ ىل  –يفي اليير ان ول –، إذن، محيومة الشرعي   تأوياًل، فقراء  النص  وتيسيرًا و 
، (1) ((معدىىىىود العىىىىرب فىىىىي صطابدىىىىا))لدىىىىا،  ىىىىو أن ت ىىىىون ع ىىىى   عىىىىا  يمثل)مرجعي ىىىىة(
سىاعه، وتىداصل ع لسىان العىرب، وات ِّ ذل  أن  من شأن الجا ل بتنىو     ومنازعدا في تنو عه

 .(2)عيالمعاني فيه، أن يص ط في فد  الصطاب الشر 
ذا الىىنص سىىة لميدىىو  الصطىىاب فىىي  ىىذا المسىىتود،  ىىومىىن أ ىى  الن ىىوص المؤس  

ور الشافعي فإن مىا صاطىب هللا بيتابىه العىرب  ))إذ يقىو :لىه،   ىى(205)تالذي يمثل ت  
ساع لسىاندا، وأن  ب ساندا، ع   ما تعرف من معانيدا، ويان مما تعرف من معانيدا إت  

ظا رًا ُيراد به العا  الظا ر، ويسىتان  بىأو   ىذا  فطرته أن يصاطب بالشيء منه عاماً 
منه عن ألصر ، وعامًا ظا رًا ُيراد منه العا  ويدص ه الصاص، فُيسىتد   ع ى   ىذا بىبع  
ما صوطب به فيه، وعامًا ُيراد به الصاص، وظىا رًا ُيعىرف فىي سىياته أن ىه ُيىراد بىه ريىر 

يتحىىىىد   .(3) ((أو ألصىىىىر ظىىىىا ر ، فيىىىىل   ىىىىذا موجىىىىود ع مىىىىه فىىىىي أو  ال ىىىىال  أو وسىىىىطه 
 : ي عن أربعة أنما  الستعما  ال ال ، في  ذا النص   الشافعي  

 العا  الظا ر الذي ُيراد به العا  الظا ر . -
 العا  الظا ر الذي يدص ه الصاص . -

 العا  الظا ر ُيراد به الصاص . -

 الظا ر الذي ُيعرف في سياح رير ظا ر  . -
)الظا ر/البىىاطن(، ة:)العا /الصاص( و ىىذ  الميىىا ي  الم ىىط حات التاليىى وتحيىى 

د  ىىو ميدىىو   –إمىىا ت ىىريحًا أو ضىىمنًا  –التىىي تنضىىبط بىىدور ا  لميدىىو  مدىىيمن ومحىىد 
السياح )أو المقىا (، إذ ال ىال  يؤصىذ بدايىة فىي عمومىه الظىا ر، إال  إذا حىا  دون ذلى  

 ىىىه ع ىىى  انتىىىل  يدص   ال ىىىال  العىىىا  إلىىى  صىىىاص، أو، فيتحىىىو  أو مقىىىامي   حايىىىل سىىىياتي  
                                                 

 . 4/324الموافقات  (1)
 .118 – 114 / 4، الموافقات  55 - 05رسالة: ال ينظر:(2)
 . 51  .ن (3)
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ريىىر ظىىا ر ، في ىىبح البىىاطن  ىىو  الص ىىوص، أو ين ىىرف الظىىا ر إلىى  الداللىىة ع ىى 
          .(1)ًا ل داللىىةدًا أساسىىي  محىد ِّ  ر، و يىىذا ي ىىبح السىياح أو المقىىا ،المق ىود بالداللىىة ال ريى

ر  ي ي ىىة ال تنح ىىر فىىي حىىدود  ، أن  ال ىىال  فىىي ت ىىو  يدىى  مىىن نىىص  الشىىافعي المتقىىد  نو 
 ))ناطىىىه وال الجم ىىىة أيضىىىًا، إن ىىىه أ ثىىىر امتىىىدادًا مندمىىىا معىىىًا، فىىىالعربضىىىيقة، فىىىال ال يىىى  م
ىى نُ بىىيِّ يُ  فيىىهِّ عىىن ألصىىر . وتبتىىدا الشىى  دىىاليظِّ   ُ أو   نُ بِّ ُيىى يالمدىىا تبتىىدا الشىىيء مىىن  رُ ألصِّ

، إناىىه يتجىىاوز حىىدود ال يظىىة وحىىدود الجم ىىة، مالحقىىًا الصطىىاب (2)((لىىهأو   عىىن هُ منىىدىىا ليظِّ 
قيىىىق اسفىىىاد  المط وبىىىة، والو ىىىو  إلىىى  مق ىىىود فىىىي امتىىىداد  مىىىع السىىىياح مىىىن أجىىىل تح

 المت    .
أن  بعضىىىىًا مىىىىن ان ىىىىوليين جىىىىزأوا المسىىىىألة، واصتزلو ىىىىا فىىىىي المسىىىىتود  وال شىىىى 

يقىىو  بمراجعىىة ومىىن  المعجمىىي، إال  أن دم ىى  يتجىىا  وا السىىياح المىىؤثر فىىي إنتىىاخ ال ىىال ،
ىىىىى وا فيدىىىىىا القىىىىىو  فىىىىىي انبىىىىىواب المص  ىىىىىة  لالسىىىىىتنبا  العنىىىىىاوين والميىىىىىا ي  التىىىىىي ف  

 ىىىىى( حقيقىىىىة 631واالسىىىىتدال  يىىىىدر   ىىىىذا انمىىىىر بشىىىىيل ج ىىىىي. فقىىىىد أوجىىىىز اةمىىىىدي )ت
الصطىىىاب فىىىي بىىىاب الحيىىى  الشىىىرعي وأتسىىىامه ومىىىا يتع ىىىق بىىىه مىىىن المسىىىايل فىىىي يتابىىىه 
)اسحيىىا  فىىي أ ىىو  انحيىىا ( وذلىى  ع ىى  نحىىو يسىىعَّ فىىي تبىىين العنا ىىر انساسىىية 

اةمدي عىد  تعرييىات ل صطىاب مىع  ويسوح  ل ميدو  وأشيا  توظييه في ع   ان و .
حاطتدىىا بىىالم يدو ، ل ن ىىه يسىىتنبط مندىىا م ىىط ح الصطىىاب تأ يىىد  ع ىى  عىىد  ييايتدىىا وا 

ورد اةمدي فىي تعرييىه تىو  يُ و  .(3)تتع ق معرفة الحي  بمعرفته، بو يه جنسًا له الذي
  لجىىواز دصىىو  ال ىىال، ويىىرد   (4)((ع منىىه شىىيياً م ىىو ال ىىال  الىىذي ييدىى  المسىىت))بعضىىد :

 ىىو ))والمصتىىار عنىىد  القىىو  إن  الصطىىاب الىىذي ال ُيق ىىد بىىه إفدىىا  المىىت     فىىي معنىىا .
ىىىْن  ىىىو متديىىى  ليدمىىىه يحتىىىوي  ىىىذا  .(5)((ال يىىى  المتواضىىىع ع يىىىه، المق ىىىود بىىىه إفدىىىا  م 

                                                 
 . 51 ينظر: الرسالة  (1)
 . 52 . ن  (2)
 . 122 ال ساني العربي، البشير التدالي الصطاب االشتبا ي في الترا  (3)
 . 1/95و  انحيا ، ع ي بن محمد اةمدي اسحيا  في أ  (4)
 .  . ن وال يحة (5)



 العربية ةمفهوم اخلطاب يف الثقافاملبحث الثاني:                                     الفصل األول         
 

 

 
 
 
 

 56 

ية أسند ا اةمدي إل  الصطاب احترازًا مما تد ي تب  به مىع  التعريَّ عد  عنا ر حد 
 :(1) ر المذيور عد  احتوايه ع    ذ  العنا

 وجود مصاط ب ومصاط ب . -
 استعما  ال ي  المتواضع ع يه في التصاُطب. -

اطب ع   ت د اسفدا  . -  إنطواء المصِّ

 تاب ي ة ال ال  لإلفدا  . -

 تدي ؤ المصاط ب ل يد  .  -
ل ال ىذين ستقبِّ ل والمُ رسِّ يجمع بين المُ  : يوجب تيا  مقا  توا  ي  فالعنصر األول
 قد ما .يينتيي وجود الصطاب ب
ىىة والعنصاار النااان  :  ىىو ال يىى ، يص ىىي مىىا سىىوا  مىىن الحريىىات واسشىىارات الُمْيدِّم 

 من معن  الصطاب، وشر   ذا ال ي  نيسه إال  ييون ُمْدم اًل ال يح ل به اسفدا .
)ت د اسفدا ( إحتراز من ال ىال  الىذي ُي قى  مىن ريىر ت ىد  :والعنصر النالث

 إل  إفدا  المستمع.
وجىىب احتىىواء ال ىىال  ع ىى  فايىىد  يميىىن تح ىى دا دون عىىايق : يُ اباا والعنصاار الر 
 ليظي أو داللي .

ىىىىىه لمىىىىىن ال يعقىىىىىل لعىىىىىار  يىىىىىالنو   :والعنصااااار الخاااااام  ُيصىىىىىرخ ال ىىىىىال  الموج 
 واسرماء.

والمالحى  أن  النىىوا  التىي ترتىىدُّ إليدىىا جميىع  ىىذ  العنا ىىر  ىي )اليايىىد ( التىىي ال 
د الصطىىاب بو ىىيه يىىذل  إال  عنىىد ال يتحىىد   ُت قىى  فىىي الصطىىاب لايىىر داع أو مسىىود، بىىل

وع ىى   ىىذا  المباشىىر. تح ىىي دا  أي عنىىد ا تمىىا  المسىىار التصىىاطبي فىىي شىىي ه الصطىىي  
ي ُ حُّ القو  إن  أي  إصال  بمقتض  است ا  والترابط بىين  ىذ  العنا ىر يقىود مباشىر  

و  بيىىان د  حىىاو  ع مىىاء ان ىىإلىى  إصىىال  فىىي داللىىة الصطىىاب الىىذي يت صىىذ  ىىورًا متعىىد  
ة التىي تىدلي بالصطىاب إلى  ة والداللي ىطبيعتدا وأنواعدىا، يمىا شىرحوا المنعطيىات ال سىاني  

                                                 
 .123   ال ساني العربيشتبا ي في التراالصطاب اال (1)
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ولىى  ي تيىىت اةمىىدي فىىي معىىر  بيانىىه لميدىىو  الصطىىاب إلىى  المسىىايل  .(1)دايىىر  االشىىتبا 
عنىىىد ريىىىر  مىىىن ان ىىىوليين، والمالحىىى  أن  مىىىورد  ىىىذا  تىىىي الزمىىىت الميدىىىو الصالفي ىىىة ال

ة التي ي در عندىا ان ىوليون، إذ لجىأوا إلى  باين المذا ب ال المي  الصالف إن ما  و ت
دات عند يل  موتىَّ يتنىاولون فيىه ميدومىًا يقتضىي ذلى  أو ُيحيىل استحضار  ذ  التوج  

إنطىىىواء تعريىىىَّ الصطىىىاب ع ىىى  م ىىىط ح  –فىىىي  ىىىذا الموتىىىَّ  –ونظيىىىر ذلىىى   ع يىىىه .
ة( تتوزع بىين اعتبىار مىا فىي َّ حوله،  والذي دارت ع يه جدود )يالمي  صت   )ال ال ( المُ 

الىىني  يالمىىًا ع ىى  الحقيقىىة، أو اتتضىىاء تعي نىىه فىىي الحىىروف وانليىىا . وتىىزداد المسىىألة 
ة اندل ىىة الشىىرعي   ترييبىىًا وتعقيىىدًا حىىين النظىىر فىىي طبيعىىة ال ىىال  اسلدىىي، و ىىو أحىىد أ ىى   

  عنىد   فإذا جينا إل  ميدو  الصطاب نيسه، وجدنا ه إليدا النظر ان ولي.التي يتوج  
ال يظىي،  ة، وال ىال ق بالىذات اسلدي ىالمتع  ى انزلي   م ط حًا مشتريًا بين ال ال  النيسي  

ىىب  : أمىىر وندىىي وصبىىروذلىى  لتنىىو ع الصطىىاب إلىى  د جىىي)) واسىىتصبار ونىىداء  نن  المصاطِّ
في نيسه، تبل الت  ي ، معنا ا، ث  يعب ر عنه ب ي  أو يتابة أو إشار ، وذل   ىو ال ىال  

ان (2)((، وما ُيعب ر به  و ال ال  الحسيالنيسي   ذاتىًا وما ي ىًة، واليىرح بيندمىا  فدمًا متحىد 
ُتبِّىىىر  فيىىىه وجىىىود  الع مىىىي انزلىىىي، وال ىىىال  ال يظىىىي أُعُتبىىىر فيىىىه أن  ال ىىىال  النيسىىىي أُعْ )) 

ة تسىىىتنبط مىىىن ال يظىىىي فقىىىط، نن  اةصىىىر ال ، وأن  انحيىىىا  الشىىىرعي  (3)((وجىىىود  ال يظىىىي
أحىىد ما أن ىىه  ((:ن. والصطىىاب ال يظىىي عنىىد ان ىىوليين بىىإطالتي(4)َّ ع يىىهاط ىىالع ل مي  ىى

ىه مىن ال ىال   يال ، و و ما تضمن نسبة إسنادي ة، والثاني أن ه أصىص  منىه، و ىو مىا ُوج 
 – (6)ب ىىيته المقيىىد  باالتتضىىاء والتصييىىر –، والحيىى  الشىىرعي (5)((نحىىو الاير،سفادتىىه

                                                 
 .124 العربي : الصطاب االشتبا ي في الترا  ال سانيينظر (1)
 .419ال  ي ات، ال يوي  (2)
 . 1/46س   الو و  )شرح نداية السو (، اةسنوي  (3)
 .26 شرعي وطرح استثمار ، إدري  حماديالصطاب ال (4)
 . 1/44 اسبداخ في شرح المنداخ، السبيي (5)
 . 12لصطاب االشتبا ي ينظر: ا (6)
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درا  المقا ىىد وأرىىرا  المىىت    ، ًا يىىؤم ن عم يقتضىىي سىىياتًا تىىداولي   يىىة اسفدىىا  واليدىى ، وا 
 تصاطبي.  ق إال  في مقا ٍ مما ال يتحق  

ىىى  ىىىى( فىىىي معىىىر  شىىىرحه لعبىىىار  البيضىىىاوي ان ىىىل 756بيي )توتىىىد سىىىاح الس 
ىى : صاطىىب صطابىىًا ومصاطبىىة، وعق ىىب ع يىىهيُ  ب  اسشىىتقاتي ل صطىىاب بو ىىيه م ىىدرًا لصاط 

وفىي  .(1)(( َّ بأن ه صطاب دون وجود مصاط بال ال  ال يو ))يقو  القاضي أبي بير:
يييمىىا يانىىت بنيتىىه أو  ىىياته، صبري ىىة أو إنشىىايي ة   ىىذا الح ىىر مىىا ُييدىى  أن  يىىل يىىال 

تيياء يسىىىىم   صطابىىىىًا بشىىىىر  تىىىىوفر المقىىىىا  التصىىىىاطبي الىىىىذي يىىىىوفر إميانىىىىات اليدىىىى  واسىىىى
ميدىو  وع   ذل  فوجود المصاطب شر  أساسىي لتحقيىق  .المقا د ال امنة في ال ال 

ب ع ى   ىذا انمىر مسىألة صالفي ىة م رد  ىا إلى  طبيعىة الصطىاب القرألنىي الصطاب، وتترت ى
:  ىىل ي ىىح  تسىىمي ة يىىال  هللا تعىىال  والسىىؤا  النىىاج  عىىن ذلىى   ىىو المو ىىوف بانزلي ىىة،

جىىاء فىىي البحىىر  .(2)فىىي انز  صطابىىًاذ و ىىذا بنىىاء ع ىى  أن  المصاط ىىب فىىي انز  معىىدو 
ىىه تىىا  انشىىعري، أال ىىحيح، وبىى )):المحىىيط ، (3)((بن ىىه ُيسىىم   صطابىىًا عنىىد وجىىود مصاط 

ىىىىه إليىىىىه  ىىىىْن يتوج  والميدىىىىو  مىىىىن عبارتىىىىه أن  يىىىىال  هللا فىىىىي انز  ريىىىىر صطىىىىاب ليقىىىىدان م 
 .(4)الصطاب

وتىد جىرد  ))ورد من الصالف في  ذا الشىأن فقىا :ما  وأجمل  احب)ال  ي ات(
ُد  وجود المصاطبين تنزيالً  الصالف في يال  هللا  ل ُيسم   بانز  صطابًا تبل لما سيوج 

منزلىىة الموجىىود أو ال، فمىىن تىىا : الصطىىاب  ىىو ال ىىال  الىىذي ُيق ىىد بىىه اسفدىىا  سىىم   
 ىىة. ومىىن تىىا  :  ىىو ال ىىال  ، نن ىىُه يق ىىد بىىه اسفدىىا  فىىي الجمال ىىال  فىىي انز  صطابىىاً 

ىىْن  ىىو أ ىىلإ ل يدىى  ع ىى  مىىا  ىىو ان ىىل ال يسىىمي ه فىىي انز    صطابىىًا.الىىذي ُيق ىىد بىىه م 

                                                 
 . 1/112 اسبداخ في شرح المنداخ (1)
 .128 ينظر: الصطاب االشتبا ي (2)
 . 1/126البحر المحيط:  (3)
د  رسىىىىىايل العىىىىى ضىىىىىمن يتىىىىىاب) ينظر:المصت ىىىىىر فىىىىىي أ ىىىىىو  الىىىىىدين، القاضىىىىىي عبىىىىىد الجبىىىىىار، (4)

 .225-1/223 : محمد عمار ، تحقيق(والتوحيد
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وان ثىر ممىن أثبىىت ا تعىال  ال ىال  النيسىىي مىن أ ىىل السىن ة، ع ى  أن ىىه يىان فىىي انز  
 .(1) ((أمر وندي وصبر، وزاد بعضد  االستصبار والنداء أيضاً 

ىولع ح عىن الجىد  في)صطابي ىة( ال ىال  انزلىي، إميانيىة إدراخ ل  أ   نتيجة تترش 
ة مث مىىىا يحىىىد  فىىىي ال ىىىيا اسنشىىىايي  الصطىىىاب باستحضىىىار المقىىىا ،  فىىىي صانىىىة)الصبىىىر( 

ىى بيي، فحىىاو   ىىيارة تعريىىَّ شىىامل ل صطىىاب نيسىىدا، و ىىو انمىىر الىىذي تنب ىىه إليىىه الس 
ع يىىه، يجمىع البنيىات ال المي ىة التىي ُجىر دت مىىن سىياتدا التصىاطبي، وت ى  التىي ُتعىر  

ا ال فع    ىذ ))في حد  الحي : ومدص ه إل  ذل  إتامة لي )ال ال ( بدياًل عن)الصطاب(
ي ىىىح  أن يؤصىىىذ الصطىىىاب فىىىي حىىىد  الحيىىى ، نن  الحيىىى  عنىىىدنا تىىىدي ، ويجىىىب أن ُيقىىىا  

الىىدصو  فىىي إشىىياالت لدىىا  . فاعتبىىار ال ىىال  فىىي  ىىذا الحىىد  ُيجن ىىب ان ىىولي  (2) ((ال ىىال 
 ارتبا  بأ و  الدين، وتوجيددا تابعإ لقواعد يل  مذ ب يالمي  مني اًل.

)ا ل ي ييون يذل ، الُبىد  مىن احتوايىه  لصطاب(وتد تقد   في تعريَّ)اةمدي( أن 
ىىىٍد إلىىى  اسفدىىىا ، ع ىىى  نحىىىو يجعىىىل دور فىىىي مقىىىاٍ   التصاطىىىب ما قىىىة، فىىىال  تصىىىاطبي  تا ِّ
ن تح ىىل اليايىىد ، وي ىىادح ع يدىىا طرفىىا المقىىا ، ويتحقىىق  ىىذا اسفدىىا  فىىي تنتدىىي إال  أ

ىىىىب ؤ ت ىىىىد المىىىىت     إليىىىىه، واسىىىىتعماله ل ليىىىىا  المتواطىىىىأ ع ىىىى  معانيدىىىىا، وتدي ىىىى المصاط 
 .(3)الستصالص الق د

)المت    /ال ال /ال ي /السىامع(، لحقيقىة الصطىاب، د االبعادتعىد  إن  اليد  القدي ، م
ة ال يى  والحجىر المظنونىة له في الم ىط ح الحىدي  تج ي ىات وعنا ىر اشىترا ، فقضىي  

راد ، فضىىاًل  ريىىر المقطىىوع فيدىىا، والياعىىل الىىواعي الىىذي ي ىىدر عنىىه الصطىىاب بق ىىد وا 
المعنىىىىى  المستح ىىىىىل، واشىىىىىترا  وجىىىىىود المت قىىىىىي، تنىىىىىدرخ ي  دىىىىىا ضىىىىىمن المعنىىىىى   عىىىىىن

ىىر ل م ىىط ح ان ، فىىي أن ىىه ال يعنىىي التىىأثير بىىالقو  يمىىا  ىىو شىىأن  المعا ىىر، الىىذي تني 
  نن  ))فعىىل الصطىىاب  ىىو ال ىىال  المييىىد، يالجم ىىة (4)الصطابىىة التىىي ت ىىح  ع ىى  استنىىاع

                                                 
 . 419ال يوي  ال  ي ات، (1)
 .1/112 االبداخ (2)
 . 130 الصطاب االشتبا يينظر: (3)
 . 24 يا  عبد زيد عطيه، ، وعالتته بمنا ر النقد الاربيالصطاب النقدي العربي المعا ر :ينظر (4)
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ول ىىن  فعىىل التىىأثير بىىالقو   ىىو اليعىىل الحا ىىل  ة أو انمىىر أو االسىىتيدا ...ال ،التقريري ىى
 .(1) بًا ع   فد  الصطاب((ينتيجة ل قو ، والذي يظل  مترت  

 :المستوى الدالل  المتعدد -3
إت ضح مما سبق أن  ميدو  الصطاب في المعاج  ل  يصرخ عن الميدىو  الىديني، 

: مثىل (2)ة بىهارد صا ىة ُ ى ىطالحي  بحقل ع   ان و  منتجًا منظومة إ وأن ه اتترن 
دليىىل الصطىىاب، فحىىود الصطىىاب، صطىىاب العمىىو ، صطىىاب الص ىىوص وريىىر ذلىى  ممىىا 

 ىىىىىىىى( وسىىىىىىىيَّ الىىىىىىىدين اةمىىىىىىىدي 505 ىىىىىىىى( والازالىىىىىىىي )ت456ورد عنىىىىىىىد ابىىىىىىىن حىىىىىىىز  )ت
ىىىا الميدىىىو  المتىىىأصر ل صطىىىاب، الىىىذي جىىىاء ح ىىىي ة جىىىد  (3) ىىىى(، وريىىىر  631)ت . أم 

ل حقىىاًل  دلىىياًل صا ىىًا بىىه بجانىىب المعنىى  ال الميىىين فقىىد اسىىتياد مىىن تىىرا  الميدىىو  وشىىي 
 ان  ي، وزاد ع يه بما يتوافق ومعطيات المجا  الجديد الذي يستصد  فيه الصطاب.

ونن  البحىىىى  فىىىىي معنىىىىً  ل صطىىىىاب يحىىىىوي فىىىىي ميرداتىىىىه داللىىىىة ال ىىىىال  وترييىىىىب 
ى تعريىَّ  ن   ة مىن المرجعي ىات السىابقة، فىإانليا  ونظمدا، فضىاًل عىن المعىاني المتح  

التسىاعه لداللىة الم ىط ح يمىا تشىيل  فىي الثقافىة   ى( يبىدو شىاماًل،1150التدانوي )ت
الممارسىىة اال ىىطالحية العربي ىىة، ويتمثىىل ل  ىىو  التىىي العربي ىىة، ل ونىىه يراعىىي جىىو ر 

ر عندىىا الم ىىط ح فىىي داللتىىه الصطىىاب  ىىو ال يىى  المتواضىىع  )):، تىىا  التدىىانوي (4)تحىىد 
ىىْن متديىى  ليدمىىه،  فىىاحترز بىىال ي  عىىن الحريىىات واسشىىارات ع يىىه، المق ىىود بىىه إفدىىا  م 

الميدمة بالمواضعة، وبالمتواضع ع يه من انتوا  المدم ة، وبالمق ود به اسفدا  من 
ىىا ال ىىال   يىىال  لىى  يق ىىد بىىه إفدىىا  المسىىتمع، فإن ىىه ال ُيسىىم   صطابىىًا، ... الفالصطىىاب  إم 

ه نحو الايىر لإلفدىا  أو ال ال  النيسي   ال يظي   ربىط التدىانوي، شىأن مىن  لقىد .(5)((الموج 
سبقه فىي حقىل ع ى  ان ىو  وال  اىة، الصطىاب بىال ال ، و ىو بىذل  دل ىل ع ى  ان ىو  

                                                 
 .3-2 النقد وانس وبي ة بين النظري ة والتطبيق، عدنان بن ذريل (1)
 . 164 فة العربية والمرجعيات المستعار الثقا:ينظر (2)
 . 69-1/68، منتد  السو  في ع   ان و 2/88 المست ي ،4/411رسايل ابن حز  :ينظر (3)
 . 168-167 ة العربية والمرجعيات المستعار : الثقافينظر (4)
 .2/175 التدانوي  يشاف ا طالحات الينون، (5)
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 ىىط ح، فىىأصرخ يىىل  مىىا يعتمىىد ع ىى  الحريىىة واسشىىار  وسىىي ة اسفدىىا ، يمىىا ة ل مُ الشىىيا ي  
أصرخ المدمل من ال ال ، ويل  يال  ال ُيق د به، في ان ل، إفدىا  المسىتمع، وبىذل  

مىىىن الترييىىىب الىىىذي جىىىرت المواضىىىعة  الصطىىىاب انليىىىا  المص و ىىىة بضىىىربٍ ت ىىىد ب
. وراعىى  (1)ع يىىه، والىىذي ي ىىُدُر عىىن مىىت     يق ىىد بىىه اسفدىىا  المباشىىر ولىىي  اسيحىىاء

/ ةة حىىو  طبيعىىة يىىال  هللا، فتأ يىىد  ع ىى  الصا ىىي ة ال يظي ىىة ان ىىولي  التدىىانوي اسشىىيالي  
،  بو ىىيه ممارسىىة بىىال ال  البشىىري   ة ل صطىىاب،  ىىدفإ منىىه شىىمو  الم ىىط حالشىىيا ي  
النيسىىي ة )لالمعنىى  النيسىىي(  ىىدفإ منىىه إلىى  شىىمو  ة، وتأ يىىد  ع ىى  الصا ىىي ة إت ىىالي  

ة إن  وتيىة متأني ى .(2)مىن الىوحي( ل ، بو ىيه رسىالة إيحايي ىة )الم ط ح بىال ال  اسلدىي  
لم ىىط ح ع ىى  تعريىىَّ التدىىانوي ل صطىىاب، سىىواء مىىا لىىه عالتىىة بوضىىع الحىىدود، أو انيتىىاح ا

ة، يونىىه يتمث ىىل ل  ىىو  ت شىىَّ أن  ذلىى  التعريىىَّ رايىىة فىىي ان مي ىى ع ىى  أ ثىىر مىىن مسىىتود،
ر عندىىا الم ىىط ح فىىي داللتىىه مىىن جدىىة، ومراعاتىىه جىىو ر الممارسىىة اال ىىطالحي ة  التىىي تحىىد 

ة، ممىىا جعىىل ذلىى  التعريىىَّ ييتسىىب د مىىن حقىىو  الثقافىىة العربي ىىلدىىذا الميدىىو ، فىىي حقىىل محىىد  
 .(3)أن في مجا  التأ يل والتحديد من جدة أصرد ة عالية الشأ مي  

ة، ة العربي ىوما نص ص إليه، أن  الصطاب م ط ح واضح الداللة فىي ان ىو  التراثي ى
ة فىىي اجتذابىىىه ة انساسىىي  ة، إن مىىا ت مىىىن اسشىىيالي  وال يثيىىر فيدىىا، داللىىة وممارسىىىة، أي ىىة إشىىيالي  

 ير مباشىىر من)المحمىىو  الىىداللي(الت رريبىىة عنىىه، بتىىأثصىىارخ حق ىىه، و شىىحنه بىىدال القسىىري  
ة لم ىط ح الصطىاب الشبية الداللي   ( الذي تا ال في ثناياDiscourseلم ط ح الصطاب )

ه، أو ياد، من الداصل بحجة)تحدي ( و  )العربي( ض  ه الثقافىة داللته من جدىة، ومىا تقتضىي  تو 
ة اح الثقافي ىىىالحديثىىىة مىىىن جدىىىة ُأصىىىرد. و نىىىا بىىىدأت، فيمىىىا يصىىىص   ىىىذا الميدىىىو  تتىىىداصل اننسىىى

ة الحام ىىىة لىىىه، بمىىىا يحىىىو   ذلىىى  التىىىداصل إلىىى  نىىىوع مىىىن است ىىىاء واالسىىىتبعاد ل شىىىبية الداللي ىىى
ة تنتمىىي إلىى  نسىىق ة التىىي يانىىت تمثىىل ميدىىو  الم ىىط ح، وبىىه اسىىتبدلت شىىبية داللي ىىان ىى ي  

ل محتىىود الىىذي نشىىأ فىىي تضىىاعيَّ ثقافىىة لدىىا  ترحيىىٍل أو اسىىتبعادٍ  وجىىرد  ثقىىافي  مصت ىىَّ،

                                                 
 . 167 فة العربية والمرجعيات المستعار : الثقاينظر (1)
 . 168:  .ن ينظر (2)
 . 168: الثقافة العربية والمرجعيات المستعار  نظري (3)
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ثقىىىافي   ة التىىىي ت ونىىىت فىىىي ظىىىرفاريصي، وحىىىل  مح  ىىىه محتىىىود ألصىىىر لىىىه ص اي ىىىه الداللي ىىىالتىىىشىىىرطدا 
 .(1)ألصر

 

  :مفهوم اخلطاب يف الثقافة العربّية احلديثة ثانيًا: 

ة الحديثىىة لىىي  امتىىدادًا وتطىىويرًا ل ميدىىو  ميدىىو  الصطىىاب فىىي الثقافىىة العربي ىى إن  
مح ىىىور  فىىىي إطار ىىىا التىىىاريصي دون  ة القديمىىىةي القىىىدي ، إذ ظ  ىىىت النىىىوا  العربي ىىىالعربىىى
ر ميدىىو  الصطىىاب فىىي ثقافتنىىا الحديثىىة . ف ىى  يتطىىو  بد  بدىىا الميدىىو  الاربىىي  تُ واْسىى رعايىىة،

الميدىو  حتى   ن مىا حىد  انقطىاع فىي داللىةِّ دام ، وا  الُقى ًا يستند إل  ما بىدأ ُ تطورًا طبيعي  
يزيىىىىىىىىة و ( االني Discourse  العىىىىىىىىرب المحىىىىىىىىدثون )تىىىىىىىىرجِّ ولىىىىىىىى  يُ  الع ىىىىىىىىر الحىىىىىىىىدي .

(Discounsاليرنسي ة بالصطاب إال  في السبعينات من القرن الماضي )(2). 
ذا يىىان الم ىىط ح فىىي عىىرف البحىى  الع مىىي  ىىو مىىا تىى   اسجمىىاع ع يىىه، بحيىى  و       ا 

ييىىون ميدومىىه جامعىىًا مانعىىًا، نجىىُد أن   نىىا  صالفىىًا ظىىا رًا حىىو  ميدىىو  الصطىىاب عنىىد 
ضىوا عنىدما تعر  د ا، فة وتعىد  د  الييري ىة والثقافي ىي ىاتحدثين، ييمن سببه في تنىو ع مرجعالمُ 

بىىين  ))لىىذل  تىىأرجح ، (3) ىىط حلحىىد  المُ  نداييىىةٍ  لميدىىو  الصطىىاب لىى  يتيقىىوا ع ىى   ىىياةٍ 
اسنطىالح مىن العربىي، و  واتصاذ ميىا يمد  اساسىًا ل حيى  ع ى  الىنص   س  عن الاربالن  

المىىىىدرو . وفىىىىي  العربىىىىي   الميدىىىىو  الاربىىىىي و ىىىىيارة ميىىىىا ي  جديىىىىد  تتسىىىىاوح والىىىىنص  
الىىذي رسىى  حىىدودًا لميدىىو  الصطىىاب ال  الحىىالتين ُي ىىار إلىى  اسىىتبعاد انسىىا  العربىىي  

لصطىىاب . لىىذل  يجىىب أن نيدىى  ا(4)((تبعىىد فىىي جو ر ىىا عىىن الميدىىو  الاربىىي الحىىدي  لىىه
ى في مدلوله انوسىع، بعىد   ت ي  د التىأثير ْ ى  ييتىر  مت   مىًا وسىامعًا، وعنىد انو  ت  يىل  

 .(5)الثاني بطريقة معينةفي 

                                                 
 . 168الثقافة العربية والمرجعيات المستعار   ينظر:  (1)
 .77أ و  تح يل الصطاب في النظرية النحوية العربية، محمد الشاوش  (2)
 .33الصطاب النقدي العربي المعا ر ينظر: (3)
 .20الصطاب في النقد العربي الحدي تح يل  (4)
 . 56د بولنواريسعة(،ل شنقيطي)تحديد الميا ي  النظري ألليات تح يل الصطاب في أضواء البيان (5)
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جابر ع ىيور فىي م حىق ترجمتىه ل تىاب )ع ىر وفي التعرييات التي وضعدا 
ل صطىىىاب مىىىدلوالت عىىىد  لىىىي  نحىىىد ا تىىىرجيح ع ىىى  اةصىىىر، فدىىىو  أن   البنيويىىىة(، يبىىىدو

ل بدىىىا الجمىىىل نظامىىىًا مُ  حىىىد ت  تتابعىىىًا ُتسىىىد  فىىىي نسىىىق ي  ىىىي ُمتاىىىاير ومُ الطريىىىق التىىىي ُتشىىىي 
ة ع ى  أشىيا  انداء ال يظىي تنتجدىا الصطاب بأن ه مجموعة دال ى الصواص، وتد ُيو َّ

 عملنىىة التىىي ُتسىىتمجموعىىة مىىن العالتىىات، أو ُيو ىىَّ بأن ىىه مسىىاح مىىن العالمىىات المتعي  
وتت ضىىىح مىىىن  ىىىذا التحديىىىد نظىىىر  شىىىام ة لمنجىىىزات النظريىىىة  .(1)لتحقيىىىق أرىىىرا  معينىىىة

: إن يىىىان ينح ىىىر فىىىي الصطىىىابة حىىىدود ة، وتجىىىاوز اسشىىىيالي  ة الحديثىىىة الاربي ىىىال سىىىاني  
 الجم ة، أ  أن ه يتجاوز ا.

لتحديىىد الصطىىاب وتح ي ىىه التحديىىد والتح يىىل المقبىىولين  )))سىىعيد يقطىىين( إن  ويرد 
جىىىىا  الىىىىذي ننتمىىىىي إليىىىىه، والمجىىىىا  الىىىىذي نشىىىىتال فيىىىىه وفىىىىق أسىىىىي ة د است  حىىىىد  نُ  ع ينىىىىا أنْ 

 ذا التعريَّذ ما  ىي  : لماذا، نجيب من صاللدا عن  ذ  انسي ةد ابستيمولوجية محد  
. ىىىذ  النتيجىىىة (2)((إلىىى  مىىىاذا نباىىىي الو ىىىو ذ وييىىىَّذاندوات واسجىىىراءات المناسىىىبةذ 

ا ىىىا تىىىوص  سىىىتيدامي  اس ىىىة التىىىي مؤد  ل سىىىعيد يقطىىىين إليدىىىا مىىىن ي التعريىىىَّ والتحديىىىد، تو  
دىىىات التىىىي حاولىىىت أن تالمىىى  الصطىىىاب ميدومي ىىىًا، بتناولىىىه صىىىال  طرحىىىه لعديىىىد التوج  

ات ات الجم ىىىة إلىىى  لسىىىاني  نطالح مىىىن لسىىىاني  ( بىىىاس ىىىاري )ا  ذي تبن ىىىالىىىالطىىىرح ال سىىىاني 
الصطاب، ويص ص من صال  متابعته ل ميا ي  التي تناولت م ىط ح الصطىاب إلى  أن  

ىى نحىىوي   الصطىىاب  ىىو مظدىىرإ )) مظدىىر  ة، فىىي حىىين أن  الىىنص  يىىت   بواسىىطته إرسىىا  الق  
، وفي الصطاب نقَّ عند حد  الراوي ن القارا دُ داللي يت   من صالله إنتاخ المعن  من ل  

، وبىذل  يشىير إلى  أن  (3)((نتجىاوز ذلى  إلى  ال اتىب والقىاري  و المروي له، وفي الىنص  
ناتىىه  ىىو توسىىيع لميو   مي ىىز عمىىل )يقطىىين(  ىىو إن  أ ىى  مىىا يُ  نىىات الصطىىاب.الىىنص بميو 

 لمىىأزح التىىداصل بىىين الىىنص  والصطىىاب، وع ىى  الىىرر  مىىن وعيىىه ل تىىداصل بحثىىه عىىن حىىل ٍ 
دا، إال  أن ه يط  ع بحىل  ة ذاتدا التي يستعير م ط حاتدا وميا يمفيه في المراجع الاربي  

                                                 
 ، تر:جابر ع يور، م حق الترجمة.يلو ز يير دي  : ع ر البنيوية، إينظر (1)
رد،التبيير(تح يل الصطاب الروايي (2)  .26، سعيد يقطين )الزمن،الس 
 . 17 الشعري(، أحمد مدا  تح يل الصطابلسانيات النص )نحو مندر ل (3)
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با  والتداصل، ويصرخ بنا من متا ة الميا ي  إل  وضوحدا، و ىو مىا يىنعي  تللدذا اس
ىىى د يقطىىىين الصطىىىاب بتمييىىىز  عىىىن الق   جىىىاعاًل  ة والىىىنص  بىىىدور  ع ىىى  التطبيىىىق. لقىىىد حىىىد 

ىا الصطىاب فيُ ة  ىي مجمىوع انحىالق    ل العنا ىر مث ىدا  التىي تىدور فيدىا الحيايىة، وأم 
ىىالتىىي تُ  ل رسىىالة الق   ىىا الصطىىاب فىىإن  لىىه  ة فىىي عالتىىةٍ شىىي  بىىين الىىراوي والمىىروي لىىه، وأم 
ل مندىىىا وبدىىىا، و ىىىي عنىىىد يقطين:نىىىات ميو   . (1)الىىىزمن وال ىىىياة والرؤيىىىة السىىىردي ةتتشىىىي 
ة ويسىىم يدا )المىىاد (، وبىىين ترييبدىىا نيىىة الحيايىىسىىعيد يقطىىين بدىىذا ال ىىال  يي ىىل بىىين بِّ و 

(. و ىىذا الي ىىل عنىىد ة ويسىىم يدا )الىىنص  النحىىوي ويسىىم يه )الصطىىاب(، ووظييتدىىا الداللي ىى
ن ما يمين أن ندعو  تي ياًل أو تقسيمًا لار  الدت ة  يقطين ال يعني اني ااًل حقيقي ًا، وا 

 .(2)في العر  والتحديد
ىىمُ   د  ْحىىوِّ  ويىىذ ب ) ىىالح فضىىل( إلىى  أن  الىىنص   د  مىىن الصطىىاب، فالصطىىاب عق 

ة ل وحىد  شىام ة ال يميىن ت ىر ا ع ى  مجىر د مح ى   يمث ى يجتمع فيه أواًل عمىل ترييبىي  
ة، أي جمع عدد من الجمل واليقرات، ث  يصضع  ذا الترييب لعىدد مىن القواعىد الشىي ي  

ن مىىا بِّ ْعىىة تشىىيير، ال بِّ لعم ي ىى جميىىع  ل ىىن   ىىالح فضىىل فىىي .(3) صطابىىًا... عىىد  د   لاىىة، وا 
 الىىنص  ة، يتعامىىل مىىع ميدىىومي الصطىىاب و دبي ىىسىىات انمؤلياتىىه، التىىي ُتعىىدُّ فىىي بىىاب الدرا

نن ىىىىه يىىىىرد أن     أحىىىىد ما بىىىىاةصر يمىىىىا لىىىىو يىىىىان ميدومىىىىًا واحىىىىدًا ي ىىىى ُح عنىىىىد  اسىىىىتبدا
، لىذل  فدىو يسىتصد  الصطىاب والىنص   الصطاب  مرح ة من مراحىل الو ىو  إلى  الىنص 

  بالعنايىة ول ىيظىل   ىو ان   –ن  الصطاب من  ذا المنظور فإ ))لإلشار  إل  مدلو  واحد 
التىاري ، أو يشىال ع مىًا بذاتىه، دًا فىي ا ، يحتىل  موتعىًا محىد  مطًا مىن اسنتىاخ الىد  ن   باعتبار 

و  البحى بىهِّ  مْت أسىد   مىن تحىو   معرفىي   يان يسم   البالرىة مىن تبىل، و ىو اةن، بمىا اعتىرا 
 .ience TextSc))(4): السيميولوجي ة يسم   ع   النص

                                                 
 .124-123 ل الصطاب في النقد العربي الحدي : تح يينظر (1)
 . 77  . ن  (2)
 . 319 الرة الصطاب وع   النص،  الح فضلب (3)
 . 136بالرة الصطاب وع   النص،  الح فضل  (4)
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نىىة يالمي ىىة، وحىىد  يت   ))صطىىاب بأن ىىه:ال (محمىىد ميتىىاح)ويعر ف  ىىل بالزمىىان مدو 
، مُ والميىىان، يُ  ، تيىىاع ي  ىىو ىىَّ بأن ىىه توا ىى ي  والىىد الت  ته ال تابي ىىة، لىىه  ىىية م  نا ىىق فىىي سِّ

يعتمىىد  –عنىىد   –والصطىىاب، فيال مىىا وال ييىىر ح محمىىد ميتىىاح بىىين الىىنص   .(1)((ناسىىلوالت  
نة حد  يالمي  ظايَّ والت  ع   الو  د  وا ل، فدو مدو   .(2)ذي وظايَّ متعد 

ىىا )عبىىد السىىال  (3)((لاىىة مىىن لاىىة ص ىىقُ )):   المسىىد ي( فيقىىو  عىىن الصطىىاب أن ىىهأم 
ع   رؤية أس وبي ة ل صطاب، حي  ُيعدُّ إنجازًا لاوي ىًا يىرتبط باسىتعما   ويقو   ذا ال ال 
دي ة في االستعما ، والتي يعمىد القىارا إلى  ضيي ع يه بذل  صا ي ة الير اليرد ل  اة، فيُ 

براز ص اي دا.  ال شَّ عندا وا 
ويجمىىع أحىىد البىىاحثين مقىىوالت مدمىىة تي ىىت فىىي الصطىىاب، محىىاواًل اسىىتيياء وجىىو  

 :(4)ميدو ، فيقو  ا لدر الحا ل فيالتطو  
نيىىوي، الب ال سىىاني   بحسىىب رأي سوسىىير Parole ح مىىرادف ل  ىىال  ط ىىالصطىىاب مُ  -

 .ي بحسب رأي موري و نا  صطاب أدب
اد الجم ىىىة أو الرسىىىالة، ، تتجىىىاوز أبعىىىالمىىىت     البىىىا   نتجدىىىا الصطىىىاب وحىىىد  لاوي ىىىة يُ  -

 .بحسب رأي  اري 
 .بحسب بنينست ةٍ جماعي   ولد من لاةٍ لجم ة، تُ ة تيوح االصطاب وحد  لاوي   -
ن دىىى  يىىىرون أن  إة، إذ ميدىىىو  الصطىىىاب يقابىىىل ميدىىىو  الم يىىىو  فىىىي المدرسىىىة اليرنسىىىي   -

ىىا البحىى  فىىي ظىىروف  النظىىر إلىى  الىىنص بو ىىيه بنىىاًء لاويىىًا يجعىىل منىىه م يوظىىًا، أم 
 إنتاجه وشروطه فإن ه يجعل منه صطابًا.

يىىىىىىة، فىىىىىىي اسىىىىىىتعما  ال اىىىىىىة، بحسىىىىىىب رأي لميدىىىىىىو  الوظي بنيىىىىىىوي   نظيىىىىىىرإ  والصطىىىىىىابُ  -
ييتىىىر  وجىىىود راٍو ومسىىىتمع، وعنىىىد  منطىىىوح أو فعىىىل يالمىىىي   : أي  فدىىىو  تىىىودوروف

 .في اةصر بطريقة معينة يما يقو  بنينستير ة التأثانو  فيه ني  

                                                 
 .120 ة التناص(، محمد ميتاح)إستراتيجي  تح يل الصطاب الشعري  (1)
 ة .وال يح  .ن (2)
 . 57 قد والحداثة، عبد السال  المسد يالن (3)
 .40-39، فرحان بدري الحربي، ي الحدي انس وبية في النقد العرب:ينظر (4)
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ي مىىىة  الخطاااابأن  ))ًا، حيىىى  وجىىىدوا ويعطىىىي بعضىىىد  ل صطىىىاب تعرييىىىًا توا ىىى ي  
نىه مىن أن ينقىل رسىالة يالمي ى ىل ات  اللىة ع ى  يىل  يىال  مت  ل د   عملتست ة مىن  ىااًل يمي 

ىىىىل(1)((المىىىىت     أو ال اتىىىىب / يىىىىل  م يىىىىو  ُيعىىىىدُّ صطابىىىىاً  )). بينمىىىىا فىىىىي ميدىىىىو  أحمىىىىد المتوي 
ل وحىد  توا ى ي   تق ىاء ثالثىة أمىور مىن  ىذا ويميىن اس .(2)((ة تايمىة الىذاتميتوب يشي 

 :التعريَّ
 / صطاب، حي  أ بح الصطاب شاماًل ل جم ة.ة جم ةة التقاب ي  أواًل : تحييد الثنايي  

 ة.ة معيارًا ل صطابي  : اعتماد التوا  ي  ثانياً 
لصطىىاب، حيىى  أ ىىبح مىىن المميىىن أن يعىىىدُّ : إت ىىاء معيىىار الحجىى  مىىن تحديىىىد اثالثىىاً 

 ب.صطابًا نص  يامل أو جم ة أو مري  
ىىى     ن مىىىا يتحىىىد   ضىىىح أن  ا سىىىقنا  يت  ومم  د الصطىىىاب ميدىىىو  أوسىىىع وأشىىىمل مىىىن الجم ىىىة، وا 

ىىى:   أو العالتىىىة بىىىين طىىىرفينمعنىىىا  الميدىىىومي بنىىىاء ع ىىى  الىىىت ي   ىىىب ومصاط   ))ب، مصاطِّ
، ال يتوتىَّ ع ى  البعىد ال سىاني وحىد ، مولي  وشى فالصطاب في  ذا اليد  ذو طابع ي  ي  

اللىىة فىىي انعياسىىًا لحريىىة الد   وال ع ىى  البعىىد االجتمىىاعي والتىىاريصي الىىذي يعتبىىر الىىنص  
د، ول ن ىىىه وا ىىىل فىىىي موتىىىَّ محىىىد  بالت   داولي المعنىىىي  التىىىاري ، يمىىىا ال يقت ىىىر البعىىىد الت ىىى

فىىإن  الصطىىىاب يأصىىىذ  )) ومىىن  ىىىذا المنط ىىىق .(3)((مىىازخ بىىىين  ىىىذ  انبعىىاد نظىىىرًا وتطبيقىىىاً يُ 
 :الوحدات ال سانية انصرد ياالتي ميدومه بالنسبة إل 

 ة . ي  م  : ُيعدُّ الصطاب وحد  فوح جُ بالنسبة إل  الجم ة -
ل الصطىىىاب وحىىىد  توا ىىى ي ة مجموعىىىة بظىىىروف إنتىىىاخ بالنسىىىبة إلىىى  الم يىىىو  - : يشىىىي 

، مىن معينة، وتشير إل  جن  معي ن من أجنا  الصطاب، بينما النظر إلى  الىنص  
 ، بينمىىا ييىىون ت     عىىن م يىىو   ىىو نتىىاخ عم يىىة الىىت ي  جدىىة بنايىىه ال اىىوي، يجع نىىا نىى

 حديثًا عن الصطاب . تح يل ظروف إنتاخ  ذا النص  
 صطابًا إذا نظرنًا إليه مجموعًا مع سياح إنتاجه. : ُيعدُّ النص  بالنسبة إل  النص   -

                                                 
 . 24 الصطاب القرألني، ص ود العموش (1)
 . 24 ايص ال اة العربية، أحمد المتويلالصطاب وص  (2)
 .17 لباسط عيدمحمد عبد ا، (تراء  في ع و  القرألن النص والصطاب) (3)
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لسىىىياح الصطىىىاب، وع ىىى   ىىىذا فدىىىو ًا   حىىىاماًل نوعي ىىى: ُيعىىىدُّ الىىىت ي  بالنسىىىبة إلىىى  الىىىت ي  -
 .(1)((في اعتبار الم يو  صطاباً  ضروري  

ىىل د. اد وال سىىانيين، إلىى  تحديىىد الص ىىايص عبىىد هللا إبىىرا ي ، مىىن بىىين النق ىىوتو  
يمىا  –شىير بوضىوح المشترية بىين التعرييىات التىي عرضىدا جميعىًا، و ىي ص ىايص تُ 

 والبىاحثين الىذين يعم ىون بتوجيىهٍ إل  استقرار داللة الم ط ح لدد ال سانيين  –ي ر ح 
 :(2)من ال سانيات، وت   الص ايص  ي مباشرٍ 

ن الجمل المنظومىة طبقىًا مة أشمل من الجم ة، إن ه ترييب إن  الصطاب وحد  لاوي   -1
 من التأليَّ . مص وصٍ  لنسقٍ 

ة  تما  ببع  ميونات نظري ىيتر  ضمنًا انا  من الم يوظات، ي  إن  الصطاب نظ -2
 ل والمت قي بو يدما تطبي إرسا  واستقبا  ل م يو  من ال ال .رسِّ  ا  يالمُ ت  اس

 ، و دفه اسفدا  والتأثير .إن  م در الصطاب فردي   -3

ل  ىىىىد الىىىىذي ينطىىىىوي ع يىىىىه، وأن  يتمث ىىىىقْ إن  مت قىىىىي الصطىىىىاب الُبىىىىد  أن يستشىىىىَّ  الم   -4
ير  ت ا  مع عنا ر أصرد يالش  ت تمل داير  استي ت من فيه، لاللية الالرسالة الد  
 د المت    .مع مقا ِّ  ،والسياح

 

ىىيتضىىح لنىىا أن  البىىاحثين العىىرب المُ و       مىىا  ىىو إال   ))  وا إلىى  أن  الصطىىابحىىدثين تو  
وحد  توا  ي ة  ))، وأن ه (3) ((د ما يته في الندايةس سل من الجمل المتتابعة التي ت و ت

ب، موج  ة ناتجة عن مُ إبالري   ، (4)((نىينعي  مُ  وسىياحٍ  ب معي ن فىي مقىا ٍ صاط  دة إل  مُ صاطِّ
ة، تىد يشىتمل ع ى  صطىاب واحىد، ة والحواري ىنيتىه التوا ى ي  الواحد بسبب بِّ  أن  النص   ))و

ة، يىىل  وحىىد  مندىىا تقبىىل   وحىىدات يالمي ىى  صطابىىات، أي ع ىى  عىىد  يمىىا يشىىتمل ع ىى  عىىد  
 ،دىو  الصطىاب  وحدات أ ار مندا. وبدىذا يميىن أن يحىل  ميالتجزُّيء بدور ا إل  عد  

                                                 
 . 18لية الصطاب السردي، محمود ط حة تداو  (1)
 .   176-175 فة العربية والمرجعيات المستعار : الثقاينظر (2)
 . 9 انيات إل  السمياييات، أحمد يوسَّتح يل الصطاب من ال س (3)
 . 414 لعربي وتعدد القراءات، بشير أبريرالنص ا (4)
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ى(1)((الجم ىة ميدىو  المىوني  والمىورفي  فىي دراسىةِّ  محل   ،في دراسةٍ   وا إلى  أن  . يمىا تو  
ة ر  ال اوي الذي يحاو  تح يل الظا ر  ال اوي  أحد مستويات الد   ))تح يل الصطاب  و 

يو  ، ليشتمل ع   النص الميتىوب مدمىا ب ىا مستود يتجاوز مستود الجم ة أو الت  ع   
 .(2) ((بىىىين النىىىا  بأشىىىياله المصت يىىىة واصت يىىىت أنواعىىىه، وع ىىى  التصاطىىىب الشىىىيوي  طولىىىه 

ق ة ُتعنى  بميدىو  الصطىاب ة  مسىتوالمالح  في  ذا السىياح، عىد  وجىود دراسىات لاوي ى
أللياتىىىه، وأن   ىىىذا الميدىىىو  أدص ىىىه النقىىىد اندبىىىي ولىىىي  ال اىىىوي يمىىىا نشىىىأ فىىىي وأنواعىىىه و 

الحدي  ينح ر في التعرييات، ورس   العربي   ل اوي  ة، ولذا فإن  الجدد ام ادر  الاربي  
ىالحدود العامة، باسضافة إل  الترجمة لعىدد مىن ال تىب ال اوي ى ت بالصطىاب ة التىي ا تم 

يميىىن أن يسىىتييد  *ة لميدىىو  الصطىىابا ا إلىى   ىىيارة عربي ىىتتعىىد  تح ىىياًل وتحديىىدًا، ولىى  
ىىىى ة   فىىىىي الثقافىىىىة العربي ىىىىاد اندب، ولىىىىي  العيىىىى ، يمىىىىا  ىىىىو واتىىىىع  ىىىىذا الميدىىىىو مندىىىىا نق 
بحاجىىىة إلىىى   ( فىىىي موروثنىىىا الثقىىىافي  الخطااااب ىىىط ح ). ويىىىرد الباحىىى  أن  مُ (3)الحديثىىىة
 ىىط ح، وتر ىىد ع ظدىىور المُ ، تعمىىل ع ىى  تتب ىىةٍ تاريصي ىى وفىىق رؤيىىةٍ  ةٍ استق ىىايي   دراسىىاتٍ 

 ة المصت ية.الته في الميادين المعرفي  تحو  

 

 وم اخلطاب يف الثقافة الغربّية مفهثالثًا:
با تمىىىىا  الدارسىىىىين فىىىىي مجىىىىاالت  –عنىىىىد الاىىىىرب  –حظىىىىي ميدىىىىو  الصطىىىىاب  

ىى  ىىه، و ىىذا بىىدور  ر يىىل  دارٍ  بمجىىا  تص   د ميا يمىىه  لتىىأثُّ ا أدد إلىى  تعىىد  مصت يىىة، مم 
رات متمىىىىايز ، ريىىىىر أن دىىىىا مت ام ىىىىة فىىىىي الوتىىىىت ذاتىىىىه. و ىىىىذا مىىىىا ت ىىىىو    خانتىىىىأد د إلىىىى  إ

 سيت ضح في الجزء اةتي من المبح  .
 قاق اللغوي :اإلشت -1

اء فىي د  باعتبار أ ل الوضىع، إذ جىل صطاب في الثقافة الاربي ة دالالت متعد  
 :المعاج  اسني يزي ة ما يأتي

                                                 
 . 168، 167 اشيلداللة، منذر عيال سانيات وا (1)
 .200 -199ع وجداد حمدان وموس  عماير ، مقدمة في ال اويات المعا ر ، شحد  فار  (2)
 باستثناء محاولة د. أحمد المتويل في يتابه )الصطاب وص ايص ال اة العربية(. *
 . 73ينظر: تح يل الصطاب في النقد العربي الحدي   (3)
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 Collins Concise English Dictionary (1988)في تامو )يولينز(  

 ،في القرن الرابع عشر، من التينية القرون الوسط  Discursusيعني  ))
ويشير )تامو  إليا   .(1)(( جيية وذ اباً  :من الالتينية : Discurrereمناتشة 

 )):الني يزية( تعني)ا Discourse)اليرنسية( و  Discoursالع ري( إل  أن  
 .(2) ((، ألق  محاضر ، وتحد   إل صطاب، صاطب، حاد  حدي ،محاضر ،

عة أر ىب المرادفىات انجنبيىة الشىاي ))وُيالح  ع   مستود االشتقاح ال اىوي أن  
 ىو انسى  و ، (Discursusانسى  ) )الصطاب( مأصوذ  من أ ل التيني  ولم ط ح 

)الجىىري الىىذي يعنىىي )الجىىري  نىىا و نىىا ( أو (Discurereالمشىىتق بىىدور  مىىن اليعىىل )
رسىىا    العيىىوي  ن معنىى  التىىدافع الىىذي يقتىىرن بىىالت يُّ و ىىو فعىىل يتضىىم   ،ذ ابىىًا وأي ابىىًا( ، وا 

الالت التىىي أفضىىت فىىي ال اىىات جىىا ، وريىىر ذلىى  مىىن الىىد  ال ىىال  والمحادثىىة الحىىر   واسرت
 .(3)((رد...انوربية الحديثة إل  معاني العر  والس  

 

 المنظور االصطالح  : -2
ًا مىىىىىىع م ىىىىىىط ح العقىىىىىىل، فانح ىىىىىىر منىىىىىىذ تقىىىىىىاطع م ىىىىىىط ح الصطىىىىىىاب ف سىىىىىىيي  

  (4)السيسىىطاييين وسىىقرا  فىىي حىىدود المعنىى ، وتص  ىىص ممىىا  ىىو ظنىىي  ونسىىبي  ومتاي ىىر
 (ال ورىو )لح و  ع   القطعي  والمط ق والثابت، فطبيعة الصطىاب العق ي ىة ل الح ا

قىىد   تجع نىىا أمىىا  حقىىل أو فضىىاء ال يقىىد   نيسىىه ع ىى  أن ىىه ثابىىت أو ي ىىي  فحسىىب، بىىل ي
ىى(5)ذو معنىى نيسىىه أيضىىًا ع ىى  أن ىىه نقىىي  و  الصطىىاب فىىي الي سىىية  ل  بب اسىىُتعمِّ . ولدىىذا الس 

، ومىىن ثىى   أفىىاد )يىىانط( مىىن (6)اًل لىىإلدرا  بالحىىد ة القديمىىة منىىذ أفالطىىون مقىىابالمدرسىىي  

                                                 
 .20 طاب، سار  مي ز، تر: رريب اسيندرالص (1)
 . 191تامو  ألليا  الع ري، ألليا  أنطوان ألليا   (2)
 . 4ألفاح الع ر، جابر ع يور (3)
 .92الزواوي باور  الصطاب في ف سية ميشيل فويو،  ميدو  (4)
 .92ميدو  الصطاب في ف سية ميشيل فويو  ينظر: (5)
 . 271-270ينظر: المعج  الي سيي، مراد و بة  (6)
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ماث ىىة بىىين الصطىىاب . وتىىد جىىد ت ألنىىذا  محىىاوالت ل مُ (1) ىىذا التيريىىق واسىىتعم ه فيمىىا بعىىد
أو  محاولة جاد  تددف إلى  ))والعقل  ويانت محاولة أفالطون ربط الصطاب بالي سية 

اسىىتناد إلىى  تواعىىد ضىىبط حىىدود الميدىىو  الي سىىيي ل صطىىاب، وشىىحنه بداللتىىه الصا ىىة، 
صرافىىىي  أو  مىىىن الصطىىىاب نيسىىىه، أ ثىىىر ممىىىا تسىىىتمدُّ مىىىن أ ىىىلٍ  دُّ ُتسىىىتم (2)((عق ي ىىىة محىىىدد

بدايىىىة لتب ىىىور الصطىىىاب الي سىىىيي.  بدا ىىىة ع ىىى  الصطىىىاب. و ىىىو مىىىا ُعىىىد   وضىىىعي  ُييىىىرُ  
والصطىىاب مىىن  ىىذا المنظىىور، يقىىو  ع ىى  المنطىىق والنظىىا  والترتيىىب، وُيعىىر ف مىىن  ىىذ  

بىىة ة القايمىىة ع ىى  مجموعىىة مىىن القواعىىد المرت  نظىىا  مىىن العم ي ىىات الذ ني ىى ))بأن ىىه  ةالوجدىى
ىىوالصطىىاب الي سىىيي منىىذ أفالطىىون، ي   .(3)((ترتيبىىًا منطقي ىىاً  ياد  ل  ىىال  عطىىي انولوي ىىة والس 

ا  أن  الييىر  ىو  ع   حساب ال تابة، إذ أن  ال ال  واليير يقومان ع   أسا  و ٍ  مىؤد 
سىى  قىىد   المعنىى  مباشىىر ، بينمىىا تت  قىىًا لذاتىىه، وأن ىىه يُ طابِّ اتىىه، ومُ الىىذي يىىت    ، يظىىل  أمىىا  ذ

ىىى   المعنىىى   ومىىىن ثىىى   فال تابىىىة محىىىط  شىىى   ال تابىىىة باسضىىىطراب وعىىىد  االسىىىتقرار وتيي 
. والمحىىاور  (4)واسىىتبعاد عىىن طريىىق الصطىىاب الىىذي يىىود  إثبىىات حضىىور  لمباشىىر  المعنىى 

تج ىى  دور الىىراوي بشىىصص )سىىقرا ( و ىىو ة، إذ يات الشىىيا ي  اسفالطونيىىة تماثىىل المروي ىى
يبسىىط انفيىىار وُيىىورد الحيايىىات ويضىىرب انمثىىا ، ويسىىع  صىىال  ذلىى  سثىىار  انسىىي ة، 

ي، و ىذا ت ق ىفدو يستعير الحواد  والوتايع والحيايات ويرس دا  ادفًا إل  التأثير فىي المُ 
 .(5)مةة القدياوي الميارح،  و أ   ص ايص المروي ات الشيا ي  المت     الر  
 إذ يقىىو  المنطىىق انرسىىطي إلىى  )) طق  ىىل ميدىىو  أرسىىطو ل صطىىاب بىىالمنويت  

ر بمعطيىاٍت فييىر  المنطىق عنىد ُأرسىطو تتىأث   ة حدا يبيىر ع ى  ص ىايص ال اىة اليوناني ى

                                                 
 .1/287 ص يل أحمد ص يلالند، تعريب:الي سيية، اندريه ال : موسوعة الالندينظر (1)
 .1/771 والميا ي (، معدد اسنماء العربيالموسوعة الي سيية العربية )اال طالحات  (2)
 . 92 ميشيل فويو ميدو  الصطاب في ف سية (3)
 . 137، 119 يه، تر: جورخ طرابيشيبر ي: الي سية اليونانية، أميل ينظر (4)
 . 16-11 ة، عبد هللا إبرا ي ة العربي  السردي   :ينظر (5)



 العربية ةمفهوم اخلطاب يف الثقافاملبحث الثاني:                                     الفصل األول         
 

 

 
 
 
 

 71 

في الصطاب، ويددف الصطاب عنىد ُأرسىطو إلى  استنىاع فىي المحىاورات والجىد  الىذي 
 .(1)((يان شايعًا عند اليونانيين

انىًا ع ى  يتابىه الشىدير ن  نا يان استصدا  )دييارت( م ط ح الصطاب عنو وم
نيىىىىة   ع ىىىىر الندضىىىىة إلىىىى  العقالصطىىىىاب المىىىىندر(  إعالنىىىىًا ع ىىىى  تحىىىىو  ):فىىىىي المندر

ىىُتؤ الحديثىىة  التىىي جع ىىت المعرفىىة  طىىابق بىىين الموضىىوع والىىذ ات، وع ىى  الت     مندجي ىىةس 
أ ىبحت الحقيقىة  ىي: صطىاب الىذ ات التدا فىي الىذ ن بحيى  وافق بين انشياء وتمث  الت  

 .(2)أ بحت الذ ات مرجعًا ل صطاب الع مي –فيما بعد  –عن انشياء، ومع )يانط( 
ذا يىىىان مىىىدلو  م ىىىط ح الصطىىىاب فىىىي الماضىىىي تىىىد انح ىىىر اسىىىتصدامه فىىىي  وا 

ىىالد   دالالت جديىىد  طاىىت  ة ل  ىىال  أو ال تابىىة، فقىىد ا تسىىبيارة الشىىي ي  اللىىة ع ىى  ال  
ة، وصا ىة مىن ميىا ي  تعىود أسىبابدا إلى  ظدىور الدراسىات انلسىني   ع   ما يىان سىايداً 

 ة مندا.نيوي  البِّ 
والواتىىىىىىع أن  ع ىىىىىى  ال اىىىىىىة العىىىىىىا  الىىىىىىذي وضىىىىىىع أسسىىىىىىه )فردينىىىىىىان دي سوسىىىىىىير 

(Ferdinand De Saussure درو  فىىىىىي ال سىىىىىانيات العامىىىىىة ):فىىىىىي يتابىىىىىه*  
Cours de linguistic general  ) يتىىاح  ، ويىىان الم1916الىىذي  ىىدر سىىنة

نىىىىى    ال اىىىىىة ع ىىىىى  أن دىىىىىا مجموعىىىىىة مىىىىىن البِّ د ميدىىىىىو ة،  ىىىىىو الىىىىىذي حىىىىىد  الىىىىىريي  ل بنيوي ىىىىى
(Structurs  م ) ومة إل  بع ، وتواعد تعمىل بىين العنا ىر داصىل ال  مىات، وأن  مُ ْض

ارد )فونيمىىىىىات ة الُ ىىىىىة لاىىىىىة  ىىىىىي الوحىىىىىدات ال ىىىىىوتي  أ ىىىىىار العنا ىىىىىر انولي ىىىىىة ني ىىىىى
Phonem)(3)  د ومىن سىمات ال ىال  التعىد   ،لدد سوسىير ا الصطاب فيرادف ال ال ، وأم

ىىإذ يُ  عىىار  ال اىىة ع، والصطىىاب عنىىد  يُ ن والتنىىو  والت ىىو   ر اليىىرح بىىين ال اىىة ح سوسىىيوض 
أيضىًا  –الي ل بين ال  اة وال ال  يعني إن  ))  يء الواحد، عند  ليسا بالش   وال ال ، فدما

ظييىة اليىرد، بىل  ىي فال اة ليسىت و  ... و اجتماعي   وما  و فردي  الي ل بين ما  –

                                                 
اية  (1)  .104-103ع   الداللة العربي )النظرية والتطبيق(، فايز الد 
 .92ينظر: ميدو  الصطاب في ف سية ميشيل فويو  (2)
 ُترجمُه الديتور يوييل يوسَّ عزيز بعنوان )ع   ال اة العا ( . *

 .51جواد  ينظر: ال اة اسعالمي ة، عبد الستار (3)
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يميىىن دراسىىته ب ىىور   )) ، و ىىي نظىىا  اجتمىىاعي  (1)((ةنتىىاخ يدضىىمه اليىىرد ب ىىور  سىى بي  
، (3) ((مق ىود ، و و عق ي  فعل فردي   أم ا ال ال ، فع   العي  من ذل ،))، (2)((مستق ة

 و و مجموع ما يقوله النا ، ويض   :
 . اليعالي ات اليردي ة التي تعتمد ع   رربة المت     -أ
انفعا  ال وتي ة التي تعتمد أيضىًا ع ى  إراد  المىت    ، و ىذ  انفعىا  ال ُبىد  مندىا  -ب

 .(4) لتحقيق اليعالي ات في)أ(
(، لىىىى  يقىىىىو  بالي ىىىىل ال اىىىىة –ال ىىىىال )ة فىىىىي  ىىىىيارته الشىىىىدير  لثنايي ىىىى وسوسىىىىير

ن  الُمط  ىىىى  : ال سىىىىان، فدىىىىو يقىىىىو  بىىىىأن  مىىىىا يىىىىان منظىىىىور  إلىىىى  إطار ىىىىا الشىىىىاملق بيندمىىىىا، وا 
ر أحىىىىد ما بايىىىىر ، وال يميىىىىن أن نت ىىىىو  وجانىىىىب اجتمىىىىاعي   ال سىىىىان لىىىىه جانىىىىب فىىىىردي   ))

صراجدا من موضع الثبىات  .(5)((اةصر ل أنساح ال اة، وا  فالصطاب إذن،  و إعاد  تشي 
د سىىياتاتدا العامىىة التىىي تو ىىَّ بالالتنىىا ي والالتجىىان ، ورفىى  المعجمىىي، تبعىىًا لتجىىد  

عىىة التىىي تيىىد حيىىين  ىىو ت ىى  القىىي  المتنو  قىىو  بدىىذا الت  عامىىل ي النمطي ىىة فىىي التعبيىىر. وأ ىى   
 ة التصاطب.  في عم ي  والمت قي بالظروف التي تتحي   من صال  تأث ر يل  من البا  ِّ 

أ ثىر التىي تمتىدُّ  ةوم ط ح الصطاب لدد البنيىويين يعنىي الوحىد  ال اوي ىة الميتم ى     
ة العالتىىات القايمىىة بىىين ومىىن ثىى   يىىان تح يىىل الصطىىاب عنىىد   يعنىىي دراسىى مىىن جم ىىة،

 .(6)ة أو يتابي ةة في أية لاة شيا ي  الوحدات ال اوي  
  مىىن ا ىىت   بدراسىىة الصطىىاب مىىن ( أو  Zelling Harrisوُيعىىدُّ )زليىىا  ىىاري  

الاربيين، إذ يجمع الباحثون ع   أن  الريىاد  لىى) اري ( فىي تح يىل الصطىاب، فقىد يىان 
، طويىلإ  م يىو إ ))بأن ىه  لسىاني   ب مىن منظىورٍ بق في  ذا المضمار، فعر ف الصطىاله الس  

                                                 
 . 32سوسير، تر: يوييل يوسَّ عزيز  فرديناند دي ع   ال اة العا ، (1)
 . 33 .ن  (2)
 . 32 .ن  (3)
 .38 .ن  (4)
 . 26 .ن  (5)
 .90الصطاب والنص، عبد الواسع الحميري  (6)
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نيىىىة س سىىى ة مىىىن العنا ىىىر ة منا قىىىة يميىىىن مىىىن صاللدىىىا معاينىىىة بِّ عىىىن متتالي ىىى أو عبىىىار إ 
 .(1)((ة، وبشيل يجع نا نظل  في مجا  لساني  مح بواسطة المندجي ة التوزيعي  

 ة بىىين الجمىىل، وتصط ىى  الدراسىىات التىىي جع ىىتإ ىىت    ىىاري  بالعالتىىات التوزيعي ىى
ول  تتجاوز ا إل  العالتات التي تربط بين الجمىل، وال تدىت ُّ  الجم ة وحد  تح يل النص  

تطبيىىق  يىىذل  بعالتىىة ال اىىة بىىالموتَّ الصىىارجي أو بظىىروف إنتىىاخ الن ىىوص، فحىىاو 
ت ىىور  التىىوزيعي ع ىى  الصطىىاب بحيىى  ت ىىبح يىىل  العنا ىىر تعبيىىرًا عىىن انتظىىا  معىىين 

بأن دىىا  ))( ل جم ىىة Bloomfieldيىىَّ )ب وميي ىىد نيىىة الصطىىاب، مقاربىىًا تعر ييشىىَّ عىىن بِّ 
ْبىىر  تأ يىىٍد ع ىى  وجىىود الصطىىاب ر ينىىًا بنظىىا  (2)((أ بىىر وحىىد  تاب ىىة ل و ىىَّ النحىىوي   ، عِّ

ة مىىىىن ة تتىىىىألَّ مىىىىن متتالي ىىىىة مىىىىن الجمىىىىل، فالصطىىىىاب عنىىىىد  ىىىىاري  وحىىىىد  لسىىىىاني  متتالي ىىىى
ر لساني   .(3)الجمل ة، وع يىه فتح يىل ل سىاني  ا نيىة الصطىابأعط  تيمة يبرد لبِّ  إن ه ت و 

 . (4)ة إنجاز الصطاب عند  ال يبح  في المضمون، بل في يييي  
تضىايا  –فىي منظىور   –ة جمىل ل ن دىا و حيح أن   ىاري  عىد  الصطىاب متوالي ى

، بو ىىيه ُيحيىىل ع ىى  معطيىىات ريىىر لاوي ىىة. فقىىد ألىىح  ع ىى  العالتىىات ذات ُبعىىد ثقىىافي  
ًا، ل ن ىىىه يبقىىى  تح ىىىياًل  ىىىوري ًا محايثىىىافي، ة القايمىىىة بىىىين الصطىىىاب والسىىى و  الثقىىىالضىىىمني  

 .(5)ُتدر  بموجبه تواعد ال اة دون ربطدا بالمعن  أو السياح
ة بىين المنطىوح والميتىوب طىا  أ  ويظدر مىن تعريىَّ  ىاري  ل صطىاب، تسىوي  
 ت ر، شي  ته جم ة واحد  أ  مجموعة من الجمل. 

ذا يىىىان  ىىىاري  يىىىرد الصطىىىاب مجموعىىىة مىىىن المتواليىىى       ات تىىىربط بيندىىىا عالتىىىات وا 
فىىإن  الباحىى   معينىىة صاضىىعة لجم ىىة مىىن القواعىىد، تنىىتظ  بموجبدىىا الجمىىل فىىي الصطىىاب،

م يىو  ))د   تعرييىًا ألصىر ل صطىاب  ىو أن ىه:( يقىE.Benvenisteاليرنسي)إميل بنينسىت 

                                                 
 . 17، وتح يل الصطاب الروايي، سعيد يقطين 91الصطاب والنص، عبد الواسع الحميري (1)
 . 13نص الروايي، محمد عز ا   فضاء ال (2)
 . 17التبيير(، سعيد يقطين  –السرد  –ينظر: تح يل الصطاب الروايي )الزمن  (3)
 . 83تضايا ال اة العربية في السانيات الوظييية، أحمد المتويل  (4)
 .36، ص2010، 3الحد بين النص  والصطاب، ربيعة العربي، مج ة عالمات، العدد  (5)
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 ىىو يىىل  ))ويقىىو : ،(1)((وا ىىلمنظىىورًا إليىىه مىىن وجدىىة ألليىىات وعم يىىات اشىىتااله فىىي الت  
ني ىىىة التىىىأثير فىىىي الثىىىاني ب ىىىور  مىىىًا ومسىىىتمعًا، وت ىىىون لىىىدد انو    مت    رِّ ت ىىىيْ مقىىىو  ي  

 .(2)((ما
وتعريىىَّ بنينسىىت يصت ىىَّ عىىن تعريىىَّ  ىىاري  نتيجىىة اصىىتالف المنط قىىات، فبنينسىىت ال 

ل  اىىة، فأدصىىل ميدىىو   ةة التوا ىى ي  ظييىىة ل و يقىىَّ عنىىد حىىدود الم يوظىىات، ولىىذل  أعطىى  انولوي ىى
ليعل الحيوي في إنتىاخ نىص  مىا، و ىو مقابىل )ل م يىو  و و ا (Enonciation)الت ي  

Enonoce ، باعتبىار  الموضىىوع الىذي أنتدىى  مىن إنجىىاز ، فاسىتقل  عىىن الىذات المنجىىز )
 . (3)  ولي  الم يو وبالتالي فموضوع الدراسة عند   و الت ي  

ال اىة بو ىيه ))ويرد بنينست أننا بالحدي  عن الصطاب نيون تد رادرنىا عىال  
 ىا  ُتعب ىر اىة بو ىيدا وسىي ة ات  عامىل ال    ول عالمات ونىدصل إلى  عىال  ألصىر  ىمًا نظا

. و يىىىىذا ي ىىىىن َّ بنينسىىىىت الصطىىىىاب بأن ىىىىه حقىىىىلإ مىىىىن حقىىىىو  (4)((عىىىىن نيسىىىىدا بالصطىىىىاب
ىىز ع ىى  الوظييىىة (5)وا ىىلالت   . وبنينسىىت برؤيتىىه  ىىذ  ييىىون تىىد ولىىر عالمىىًا أوسىىع، يري 

منظىىورًا إليدىىا يمنظومىىة رمىىوز  التىىي لىى  يعىىد  ة التىىي تؤديدىىا ال  اىىة،  ىىذ  انصيىىر  التوا ىى ي  
ىىد مىىن صىىال  وحىىد  تاب ىىة ل و ىىَّ والد   راسىىة و ىىي الجم ىىة، تصضىىع لنظىىا  معىىي ن يتجس 

ل بمجىىر د حىىدو  توا ىىل بىىين مىىت     وسىىامع، وفىىي عم ي ىى ن مىىا  ىىارت صطابىىًا يتشىىي  ة وا 
ل  العالتة بين باسشار  إ ،اللةد والد  ْ  وا ل  ذ ، ربط بنينست الظا ر  ال اوي ة بالق  الت  

 الم يو  والمت    .
( أفيىىىىار  مىىىىن Dominique Maingueneauوعىىىىر  )دومينيىىىى  مىىىىانانيو 

صىىال  يتابىىه )مقدمىىة فىىي منىىا ر تح يىىل الصطىىاب( الىىذي ظدىىر أواصىىر السىىبعينات مىىن 
جا ىىىىات تح يىىىىل الصطىىىىاب، معتمىىىىدًا ع ىىىى  القىىىىرن الماضىىىىي، والىىىىذي تنىىىىاو  فيىىىىه أ ىىىى  ات  

                                                 
 . 17اب الروايي )الزمن، السرد، التبيير( سعيد يقطين تح يل الصط (1)
 .10تح يل الصطاب اندبي )دراسة تطبيقية(، إبرا ي   حراوي  (2)
 .19، 18تح يل الصطاب الروايي  (3)
 . 23الصطاب، سار  مي ز  (4)
  .ن وال يحة. (5)
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  د  باعتبىىىار  ميدومىىىًا يعىىىو  ب مىىىن القىىىارا، وتىىىد حىىىد  الثناييىىىات، بتقريىىىب ميدىىىو  الصطىىىا
ة عبىىار  عىىن اسىىتعما  ال ىىال  عنىىد سوسىىير، ويقابىىل ال سىىان، نن  ال ىىال  يقيمىىة إنجازي ىى

ىىىا ال سىىىان فدىىىو نظىىىا  مىىىن القىىىي  التقديري ىىىال    ة، ولىىىذل  ُعىىىد ت اىىىة فىىىي سىىىياتات مصت يىىىة، أم 
 . (1)ةنية الصطاب ال  ي  ة في بِّ الجم ة وحد  صطابي  

ة ة ال تمامىىىه بعم ي ىىىعىىىر ف مناينىىىو الصطىىىاب انطالتىىىًأ مىىىن توجدىىىات تداولي ىىى وتىىىد 
ىىىىىالت   : التىىىىىي تجمىىىىىع العنا ىىىىىر الثالثىىىىىةق أثنىىىىىاء عم ي ىىىىىة الت صاطىىىىىب، و وا ىىىىىل التىىىىىي تتحق 

المت    /المبىىدع، السىىامع/القارا، النص/الصطىىىاب، ويرسىى  ميناينىىو الىىىتالز  بىىين أنسىىىاح 
 : (2)ال اة وشرو  إنتاخ الصطاب ع   النحو اةتي

 
 صطاب ل ظروف توا ل + م يو   

 
 تص ص      استعما  ا طالحي

 
 داللة        معن 

 

 ىىىا ، ومعنىىى  ت  ة ايجىىىري بىىىين مرسىىىل ومت ىىىق ل رسىىىالة ضىىىمن عم ي ىىى فالصطىىىاب
رجىىىع إلىىى  تص ىىىيص  ىىىذا يىىىل  إطىىىار يالمىىىي، بينمىىىا داللتىىىه ت د صىىىارخم يىىىو  مىىىا يتحىىىد  

اللىىة إال  بىىالنظر فىىي يميىىن معرفىىة الد   لىىذل  اليىىتالي  وظىىروف التصاطىىب.  الم يىىو  بمىىا
ا  يىرتبط بدىذا المىدلو  عبىر شرو  إنتاخ الصطاب، ومعرفة السبب الذي جعل  ذا الىد  

الم يىو  منظىور إليىه ))شرو  إنتاجه. وتد تبن   مناينو تعريَّ بنينست ل صطىاب، فدىو:
ى، وبمعنى  ألصىروا ىلمن وجدة ألليات وعم يىات اشىتااله فىي الت   يىر    ي:  ىو يىل  ت ي 

، ذلى  نن   ىذا (3)((مت   مًا ومستمعًا، وعند انو   ىدف التىأثير ع ى  الثىاني بطريقىة مىا

                                                 
 .83ينظر : تح يل الصطاب اندبي وتضايا النص، عبدا لقادر شرشار  (1)
 .39ينظر :  .ن  (2)
 .10تح يل الصطاب اندبي )دراسة تطبيقية(، إبرا ي   حراوي  (3)
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نسىىي ة تمي ىىز بىىين الم يىىو  داولي، فالمدرسىىة الير التعريىىَّ  ىىو اننسىىب التجىىا  مناينىىو الت ىى
ة مىىىن الجمىىىل الموضىىىوعة بىىىين بياضىىىين متتالي ىىى –بالنسىىىبة لدىىىا  –فىىىالم يو   والصطىىىاب 

ىىا الصطىىاب فدىىو الم يىىو  المعتبىىر مىىن وجدىىن ينقطىىاع)إ ينيىىدالل نظىىر  ةتوا ىى يين(، أم 
ة فإن ىىه سىىاني  يىىذا فىىالنظر إلىى  نىىص  مىىا مىىن وجدىىة بِّْني ىىٍة لحريي ىىة صطابي ىىة مشىىرو  بدىىا. و 

. (1)ظر إل  شرو  إنتاجه ووظييته فإن  ذل  يجعل منه صطاباً نُ  ُيمث ل م يوظًا، وأم ا إذا
ة ال سىىىاني ة التىىىي تشىىىتال ع ىىى  تح يىىىل لاىىىىوي قاربىىىىالمُ  ن  وفىىىي ضىىىوء  ىىىذا الطىىىرح نجىىىد أ  

جتمىىاعي ة وأنمىىا  التيييىىر اسنيىىات الثقافي ىى ىىو تجميىىع ل بِّ  الىىنص   ن  ل صطىىاب تشىىير إلىى  أ  
رسىىاء أللياتىىه التأوي المتشىىع   وميىىاتيح  ي ىىةب، يسىىتدعي أ ثىىر مىىن أدا  لمجاراتىىه ومحاورتىىه وا 
 ل إل  مق دي ة الصطاب.التو   

ة ال اتىىىىب اليرنسىىىىي ثقافي ىىىى -ات السوسىىىىيوثي ىىىىومىىىىن الىىىىذين ربطىىىىوا الصطىىىىاب بالحي
ة ل  اىىة ضىىمن (، حيىى  ربطىىه بالممارسىىة الوظييي ىىMichel Foucault)ميشىىيل فويىىو 
ىىىى ))نىىىىة، ُيعىىىىر ف فويىىىىو الصطىىىىاب بأن ىىىىه:ة معي  شىىىىرو  ت يظي ىىىى د  مىىىىن العالتىىىىات شىىىىبية معق 

 دىا ال ىال  يصطىابٍ نىتر فية التىي يُ فيدىا ال ييي ى زُ برُ ة التي ت  ة والثقافي  ة والسياسي  االجتماعي  
  . لقىىد اسىىتياد فويىىو مىىن التحىىو  (2)((ينطىىوي ع ىى  الديمنىىة والمصىىاطر فىىي الوتىىت نيسىىه

ة باعتبار ا)صطىىىىاب اسنسىىىىان(، ال بيىىىىر الىىىىذي اتتىىىىرن بظدىىىىور الع ىىىىو  اسنسىىىىاني   المعرفىىىىي  
ميىىىان مسىىىاءلٍة ف سىىىيي ة عميقىىىة، وتىىىد    دىىىا ال بيىىىر  وموضىىىوعاتدا وحقايقدىىىافجعىىىل انجازات
ًا ًا وا ىطالحي  ريىد لدىذا الميدىو  سىياتًا داللي ىمن التو ىييات  نن ىه يىان يُ  ل صطاب عدداً 

مجموعىىة  ))ر  بىىين التنظيىىر والتطبيىىق. والصطىىاب عنىىد  مت ىىر   عم يىىاتٍ  زًا مىىن صىىال ِّ ممي ىى
ة، ، فدىو لىي  وحىد  بالري ى(ةالتشىيي ة الصطابي ى)من العبارات، بو ىيدا تنتمىي إلى  ذاتِّ 

يىىن الوتىىوف ع ىى  ظدر ىىا، واسىىتعمالدا م  مىىا ال ندايىىة، ير إلىىأو  ىىور  تاب ىىة نن تت ىىر  
صال  التاري  ... بل  و عبىار  عىن عىدد مح ىور مىن العبىارات التىي نسىتطيع تحديىد 

)الم يوظات( التي تنتسىب إلى  نيى  ة من العباراتمجموع )). أو  و(3)((شرو  وجود ا
                                                 

 .81ينظر: تح يل الصطاب اندبي وتضايا النص،عبد القادر شرشار (1)
 .59ازعي د اندبي، ميجان الروي ي وسعد البدليل النات (2)
 . 180حيريات المعرفة، ميشا  فويو، تر:سال  ييوت  (3)
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ن  ب ىىت مىىن انشىىياء التىىي تُ اع ذلىى  القط ىى (ةالتشيي ة الصطابي ىىى)، ويق ىىد بىى(1)((نظىىا  الت ىىو 
. ويمتدُّ ميدو  الصطاب عند فويو من اةفاح المستود النوعي ل عبارات/الم يوظاتفي 

ة التىىىي تنىىىتر المعرفىىىة ة إلىىى  ميىىىادين واسىىىعة، تىىىرتبط باننظمىىىة الثقافي ىىىة والتداولي ىىىال سىىىاني  
ناتدىىىىا، وت  ددىىىىا، وتقىىىىن  وتوج   ىىىىد  (2)ط  يمنتدىىىىا وميا يمدىىىىابُسىىىىن تىىىىداو  ميو  فويىىىىو  ، لىىىىذل  ع 

ز عن نص  ويال  ويتابة، فردي ىًا أو جماعي ىًا، ذاتي ىًا أو ًا، يتمي   ط حًا لساني  مُ  ))الصطاب
سىىىىىي ة ، فدىىىىىو لىىىىىي  ناتجىىىىىًا سىىىىىي ًا ... ول صطىىىىىاب منطىىىىىق داص ىىىىىي، وارتباطىىىىىات مؤس  مؤس  

بالضرور  عن ذات فردي ة ُيعب ُر عندىا، أو يحمىُل معنا ىا، أو ُيحيىُل إليدىا، بىل تىد ييىون 
. فالصطىاب عنىىد فويىو مجموعىىة (3)((سىة أو فتىىر  زمني ىة، أو فىرع معرفىىي  مىاصطىاب مؤس  

سىىات، المصت يىىة مترابطىىة مىىن الم يوظىىات ال ىىادر  عىىن انفىىراد أو الجماعىىات أو المؤس  
وعيىىًا يسىىين مشىىروعه فىىي الشىىيل الصىىارجي  ))ن والع ىىور، ولىى  يعىىدبىىاصتالف المت  مىىي  

مدىىىا، بىىىل  ىىىو ممارسىىىة لدىىىا أشىىىيالدا اىىىة، لىىىي  الصطىىىاب لاىىىة ُتضىىىاف لدىىىا ذات تت    ل   
، لي  الصطاب حديثًا متساوتًا أو طريقة ل تعبير، (4)(( تابعرابط والت  ة من الت  الص و ي  

أو تج ي ىًا لىذات واعيىة تتأمىل وتعىرف وُتعب ىر، ل ن ىه أ ىبح إميانىًا لنظىاٍ  وشىرطًا لوجىوٍد، 
 وحقاًل تتمي ل فيه الذوات والعالتات.

جتمىاعيين، مل ع   شرو  اسنتىاخ والتيسىير اسب يشتوبذل  نستنتر أن  الصطا
ىىْن ينظىىر إلىى  ال اىىة بو ىىيدا مجىىااًل ل ممارسىىة االجتماعي ىى ة، فيقىىو  بتح يىىل والناتىىد  ىىو م 

 العالتة بين الن وص والتياعالت السياتي ة.
 تداخا المفاهيم: النص/ الخطاب : -3

بع  تىىداصاًل يثيىىرًا مىىا تتىىداصل مجوعىىة الم ىىط حات المترادفىىة مىىع بعضىىدا الىى
ل ص طىىًا ميا يم ًا وعىىد  وضىىوح فىىي الت ىىورات. ومىىن أ ثىىر الم ىىط حات تىىداصاًل ي ىىيشىىي 

 مع الصطاب م ط ح )النص(.
                                                 

 .100 .ن  (1)
 .27صطاب الجنون )الحضور الييزيايي والاياب الثقافي(، أحمد بن ع ي أل  مريع  (2)
 نظا  الصطاب، ميشا  فويو، تر: محمد سبيال . (3)
 .18جينالوجيا المعرفة، ميشا  فويو، تر:أحمد الس طاني وعبد السال  بنعبد العالي  (4)
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ىىىىىىي الدراسىىىىىىات ال سىىىىىىاني ة عتبىىىىىىة الجم ىىىىىىة نحىىىىىىو وحىىىىىىد  أ بىىىىىىر، أ ىىىىىىيبت   وبتصط 
الم ىىىط حات باضىىىطراب وتعتىىىي ، وحىىىدو  ص ىىىط فىىىي ضىىىبط الميىىىا ي ، فدىىىذ  الوحىىىد  

( )الم يىىو (، وعنىىد ألصىىرين )الصطىىاب(، وعنىىد ألصىىرين )الىىنص   ىىي عنىىد الىىبع  ))ان بىىر
 ُيقابىىل -أيضىىاً –الالت والمعىىاني. و ىىي د الىىد  ... ويىىل  واحىىد مىىن  ىىذ  الم ىى حات متعىىد  

 أواةصىىىىىىر، أو يرادفىىىىىىه فىىىىىىي  ىىىىىىذا السىىىىىىياح أو ذا ، وبحسىىىىىىب  ىىىىىىذا استجىىىىىىا   بعضىىىىىىدا
 .(1)((اةصر

( David Crystalوفي محاولىة لضىبط الميىا ي  تىا  الباحى  )ديييىد يريسىتا  
ن يىىان فىىي انصيىىر تىىد صىىرخ بىىالتيريق بىىين مجىىا  اسىىتعما  الصطىىاب ومجىىا  الىىنص   ، وا 

ن ىىه ال يميىىن التيريىىق بيندمىىا ب ىىور  تاطعىىة ونداييىىة  نن  بيندمىىا نقىىا  بنتيجىىة مياد ىىا أ  
يقو :)ُيسىى  ط تح يىىل الصطىىاب   تقىىاطع عديىىد  مىىن بيندىىا االسىىتعماالت المشىىترية. فنجىىد

Discourse Analysis ًِّا فىي مثىل نية ال اة المحيي ة الموجىود  طبيعي ى( الضوء ع   ب
 المحادثىىىىىىىىىىات والتع يقىىىىىىىىىىات والصطىىىىىىىىىىب، بينمىىىىىىىىىىا يريىىىىىىىىىىز تح يىىىىىىىىىىل الىىىىىىىىىىنص  ،الصطابىىىىىىىىىىات

(Text Analysis ِّع   ب )  نية ال اىة الميتوبىة التىي توجىد فىي ن ىوص مثىل انبحىا
حًا بشىىيل والمالحظىىات وأشىىارت الطريىىق وف ىىو  ال تىىب، ول ىىن  ىىذا اليىىارح لىىي  واضىى

ن  الصطىاب و تاطع و نا  عدد مىن االسىتعماالت انصىرد لدىذ  الت ىنييات، والسىيما أ  
الىىنص يميىىن اسىىتعمالدما بمعنىى  أوسىىع ليحتويىىا يىىل  وحىىدات ال اىىة فىىي وظييىىة  ىىريحة 

( Michael Stubbsز ة أو ميتوبىة، إذ يىرد )ماييىل سىتابد  سواء أ انت محيي  ومحد  
يىىرًا مىىا يت سىى  بىىالامو  ويبعىى  ع ىى  الب ب ىىة، فىىالتمييز أن  التىىداصل بىىين الم ىىط حين يث

بيندمىىىا لىىىي  واضىىىحًا بالقىىىدر الىىىذي يسىىىمح بيشىىىَّ الامىىىو ، فقىىىد ُيسىىىتعمل يىىىل  مىىىن 
الصطىىاب والىىنص بمعنىى  أوسىىع بيثيىىر ليشىىمل جميىىع الوحىىدات ال اوي ىىة التىىي لدىىا وظييىىة 

ىىىْن ة أو ميتوبىىىة، فمىىىن العد ، سىىىواء أ انىىىت ت ىىى  الوحىىىدات محيي ىىىإت ىىىالي ة محىىىد    مىىىاء م 
ىْن يتحىد  عىن )الىنص المحيىي  يتحد  عن )الصطاب المحيىي أو الميتىوب( ومىند  م 

 . (2) أو الميتوب(
                                                 

 . 16تح يل الصطاب الروايي  (1)
 .22مي ز  ينظر: الصطاب، سار  (2)



 العربية ةمفهوم اخلطاب يف الثقافاملبحث الثاني:                                     الفصل األول         
 

 

 
 
 
 

 79 

 والصطىىاب فيقىىو  أن  )ماييىىل وُيع  ىىق ) ىىاوثورن( ع ىى   ىىذ  الميارتىىة بىىين الىىنص  
 ( ينظر إل  الميدومين ويأن دما مترادفين، ل نه يالح ، فىي اسىتعماالت ُأصىرد، ستاب

رير متياعل بينما ييون الصطاب تياع ي ًا ... وتد ييىون الىنص ت ىيرًا  تد ييون النص  
أو طىىىوياًل، ل ىىىن  الصطىىىاب يىىىوحي بطىىىو  معىىىين، ويتميىىىز الىىىنص بأنسىىىجا  فىىىي الشىىىيل 

 .(1)اللة والمعن وال ياة، بينما يطبع الصطاب انسجا  أعمق من حي  الد  
ياعىل ق الت  عنىد  ال يحق ى ز يثيىر   فىالنص  والصطىاب عنىد سىتاب فاليروح بين الىنص       

ق فيىه ال يتحق   مث ما  و الحا  مع الصطاب فدو ال ي  ح لدذ  المدمة، يما أن  النص  
ل لتحقيىىق انسىىجامه، فىىي حىىين أن  نىىة ت ىىون  ىىي السىىبيتىىوافر أدوات معي  اسنسىىجا  إال  ب

ر ع ى  اللة. وبع  ال اات انوربي ة ال تتىوف  نسجا  في الصطاب ييون من ناحية الد  اس
ىاًل مىن ال يظىين، وتبعىًا لىذل  فىالنص  م ط حات تُ  اللىة ل د   ))والصطىاب ُيسىتعمالن قابل ي 

والق ىىىىىص وي ىىىىىة يىىىىىانفال  والطقىىىىىو  المصت يىىىىىة ، ع ىىىىى  ممارسىىىىىات صطابي ىىىىىة ريىىىىىر لا
 . (2) ((المرسومة

ىىا )فىىان ديىى   ىىد أمامنىىا ))( فيىىرد Vandjikأم  أن  الصطىىاب  ىىو الموضىىوع المجس 
ىىىا الىىىنص فدىىىو المو  ، (3)((ضىىىوع المجىىىر د والميتىىىر ، إن ىىىه نتىىىاخ لاتنىىىا الع مي ىىىةييعىىىل، أم 
نجز بحضور أريانه)مت    ، مصاط ب(، أم ا النص  فيشىمل فالصطاب عند   و اليعل المُ 

 نجاز ما.ستعم ة في إنية، وتصت َّ ال اة المُ الصطاب ويمث ل بِّ 
النص أ ثر من مجىرد صطىاب  ))( أن  Julia Kristivaوترد )جوليا يريستييا 

و تو ، إذ أن ه موضوع لعديد من الممارسات السيميولوجية التي ُيعتد  بدا ع   أسىا  أ
عند)يريسىىىىتييا( يتجىىىىاوز )الصطىىىىاب(،  -إذن –( ،)الىىىىنص  (4)((أن دىىىىا ظىىىىا ر  ريىىىىر لاوي ىىىىة

ة اسنتاجي ىىة، نن ىىه تابىىل ل تيييىى  وا عىىاد  البنىىاء، ممىىا يجع ىىه  ىىالحًا ز عنىىه بصا ىىي  ويتمي ىى

                                                 
 :  .ن، وال يحة .ينظر (1)
 . 12تح يل الصطاب اندبي  (2)
 . 16انيتاح النص الروايي، سعيد يقطين  (3)
 . 294بالرة الصطاب وع   النص،  الح فضل  (4)
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طقي ة ورياضي ة، يما أن ه يمثىل فضىاء السىتبدا  الن ىوص وذلى  نن ُيعالر بمقوالت من
 .  (1)ناصعن طريق الت  

ر  )) ( أن  Busse & Teubertبينمىىا يىىرد )بوسىىي و تىىوبرت  الصطىىاب ي ىىو 
، فالن ىىىىىوص الموجىىىىىود  فىىىىىي وسىىىىىايل اسعىىىىىال  (2)((د  مىىىىىن الن ىىىىىوصمجموعىىىىىة محىىىىىد  
عمىو   أصرد،التىي تصىص  رتبا  مع ن ىوص واس ))عامل اليومي داو  والت  ون وص الت  

 .(3)((جديد ُيدع  الصطاب المجتمع، تظدر  يية نص  
 رتبطىىة بال تابىىة، فييىىون الىىنص  والصطىىاب مُ  ويجعىىل الىىبع  العالتىىة بىىين الىىنص  

( ع ىى  يىىل  نطىىق ي مىىة )نىىص   ))الوجىىه الميتىىوب ل صطىىاب، إذ يشىىير بىىو  رييىىور إلىى  
مًا له. ومقوِّ   سًا ل نص  بح أمرًا مؤس ِّ . فال تابة ت (4)(( )صطاب( ت   تثبيته بواسطة ال تابة

ى عىد  النص بالقراء ، إذ يُ  (ش وميت)له. بينما يربط  . مىن وجدىة (5)ًا مىا يميىن تراءتىهن  
نن ىه  جتماعي   ، أم ا الصطاب فيرتبط بالبعد اسبال تابة والقراء النظر  ذ ، يرتبط النص  

والصطاب  ق بين النص  ( إل  التيريAdemيمثل فضاء لتباد  اةراء. لدذا سع  )ألد  
 :يما يأتي
 الصطاب ل م يو  + مقا  تصاطبي )ظروف إنتاخ( .       

 مقا  تصاطبي)ظروف إنتاخ(. –النص ل م يو  
ومستود التح يل يصت َّ بيندما، فال يمين تح يىل الصطىاب بمعىز  عىن المقىا ، 

د عن يل مجر   نين، في حين النص  نن ه فعل منجز في مقا  معي ن، وزمان وميان معي  
 .(6) ذ  العوامل

                                                 
 . 304 .ن  (1)
 .129النص والصطاب، ستييان  ابشايد، تر: أ.د. موفق محمد جواد الم  ح  (2)
 .128 .ن  (3)
 .304    النصلصطاب وعبالرة ا (4)
 . 11 انيتاح النص الروايي (5)
 .35ينظر: ع   لاة النص،  بحي إبرا ي  اليقي  (6)
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نيىًة والصطىاب  مىن زاويىة يىون الىنص  فىي انسىا  بِّ  ويظل  التمييز بين الىنص   
ة ات نظري ىىىفىىىي مقابىىىل يىىىون الصطىىىاب فىىىي انسىىىا  موتيىىىًا  ىىىو التمييىىىز السىىىايد فىىىي أدبي ىىى

عيىىىد بمقا ىىىد  ووظاييىىه يُ  وتح يىىل الصطىىىاب، بيىىد أن  اسلحىىىاح ع ىى  ربىىىط الىىنص   الىىنص  
فىي اسسىتعما ، إلى  دوايىر متشىابية، يبىدو فى   اسشىتبا  بيندمىا   ذين الم ط حين،

اسجمىىاع أمىىرًا عسىىيرًا جىىدًا. ومدمىىا ييىىن مىىن أمىىر، فىىإن   نىىا  فروتىىًا أولي ىىة ينعقىىد ع يدىىا 
 :نظري ًا، من أ مدا ما يأتي

ة، ن وحىىد  داللي ىىني ىىة مترابطىىة ت ىىو  فىىي انسىىا  مىىن حيىى   ىىو بِّ  ُينظىىر إلىى  الىىنص   -1
اىىىىة فيىىىىه أن تعمىىىىل ع ىىىى  مىىىىن حيىىىى   ىىىىو موتىىىىَّ ينباىىىىي ل   وُينظىىىىر إلىىىى  الصطىىىىاب 

 مطابقته.
ى، فالصطىاب بِّ يح ل من ذل  القو  بأن  الصطاب أوسع مىن الىنص   -2 رور ، نيىة بالض 

سع لار  مالبسات إنتاجدا وت قيدا وتأوي دا، ويدصل في ت   المالبسات ول ن ه يت  
 ما لي  ب اة يالس ويي ات الحريي ة الم احبة ل  ال .

الميتىىىىوب، والصطىىىىاب فىىىىي ان ىىىىل  ىىىىو ال ىىىىال   ان ىىىىل  ىىىىو الىىىىنص  فىىىىي  الىىىىنص   -3
 . (1)المنطوح 

ىا الىنص  يتميز الصطاب عاد  بالطو   ن -4  ن ه في جو ر  حوارًا أو مبادلة يالمي ىة، أم 
ح مدونىىىىة تىىى  ي ىىىبفيقت ىىىر حتىىى  ييىىىون ي مىىىة ميىىىرد ، مثل:سىىىيوت ، ويطىىىو  ح

 بيين.يام ة، مثل:البيان والت  

الطىىو  واالمتىىداد والحواري ىىة  لتميينىىه مىىن التعبيىىر  يىىرتبط ميىىل الصطىىاب عىىاد  إلىى  -5
 عن وجدات النظر والمواتَّ المصت ية.

نتيجىىىة ال تابىىىة، أو يمىىىا تىىىا  روبيىىىر  اىىىة الشىىىيوي ة، بينمىىىا الىىىنص  الصطىىىاب نتيجىىىة ل    -6
 .((ة تنتر صطابات، بينما ال تابة تنتر ن و اً ال اة الشيوي   ))اسياريب:

ىىى -7 إلىىى    قىىى  الصطىىىاب، بينمىىىا يتوجىىىه الىىىنص  امع الىىىذي يتييتىىىر  الصطىىىاب وجىىىود الس 
 عن طريق القراء  . يت قا ُ  رايبٍ  ت قٍ مُ 

 
                                                 

 . 12النص والصطاب وانت ا ، محمد العبد  (1)
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 خالصة واستنتاج : - 4
  :في ن استصالص أ    يات الصطاب، وتتمث لمن يل  ما سبق، يمي

 / الم يوظات .ة من الجملالصطاب متتالي   -
نجازي   فعل يالٍ  حيوي   - ىه، يسىت ز  مشىارية مباشىر  ، ونشىا  ليظىي  وا  ب ، ويتط  ىموج 

 دًا.ْ  رًا وت  مؤث  

 مت سق ومترابط، ووحد  توا  ي ة تامة. دليل لاوي   -
/ تحىىىىىاد ، و ىىىىىو مجموعىىىىىة مىىىىىن الم يوظىىىىىات والصطىىىىىاب فىىىىىي أساسىىىىىه: تصاطىىىىىب

صىىىتص  لُيعىىىي ن الحىىىدي  المنطىىىوح، وُيعىىىرف الصطىىىاب ، االمتبادلىىىة فىىىي موتىىىَّ توا ىىى ي  
ىىع ميدومىىه ليشىىمل ا ل ىىال  الميتىىوب محتيظىىًا بتماسىى  أجزايىىه، وتىىرابط أفيىىار ، وتىىد توس 

  ح الصطىىىىاب يىىىىل  اننىىىىواع ال المي ىىىىة ، يمىىىىا يىىىىدصل تحىىىىت م ىىىىط(1)بسىىىىماته الجو ري ىىىىة
التياعىل بىىين  ة فىي  ىىور  توا ى ي ة أو اجتماعي ىة، أو  ىىو لاىةُ فالصطىاب  ىو لاىىة متج ي ى

ل داليىل لاوي ى ة منتجىة فىي  ىور  شص ىي ة أفراد المجتمع الىذين يتوا ى ون بال اىة ليشىي 
د  باىىر ٍ مىىن تبىىل مىىت  ىىا أشىىيا      ، مىىزو  د ، أم  توا ىى ي  صىىاص، ووظييىىة ثقافي ىىة ُمحىىد 
ظىىي، وتىىد تتىىوفر ي  دىىا أو بعضىىدا فىىي ق بق ىىدي ة المؤل ىىَّ مىىن فع ىىه الت ي  الصطىىاب فتتع  ىى
معىىاني الم ىىط ح د لتعىىد   مصت يىىة ن أن  ميدىىو  الصطىىاب لىىه دالالت. ويتبىىي  (2)نىىص  واحىىد

إن مىىا يىىل   ميدىىو  الصطىىاب رىىاي  لىىدد الدارسىىين،، و ىىذا ال يعنىىي أن  فىىي بييتىىه ان ىى ي ة
ده المندجي يه حسب توج   .(3)باح  أو دار  يوظ ِّ

 

                                                 
 .231 النقد الن ي وتح يل الصطاب، نبيل أيوب (1)
 . 39 لاة الصطاب السياسي، محمود عياشة: ينظر (2)
 .2008 ق  الدولي انو  في تح يل الصطابما  يدي ، الم تجفي ميا ي  الصطاب،  (3)
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 املبحث األول
 جلّيات املفهومالتواصل: َت

   
إّن دراسة آليات التواصل في الخطاا  مووواا و ووان ورهورااا ال صادل   ا ل  

و ووان الوساّلب  ان غّن دراساة -فاي غللهااا –خاصو ون ثوار الدراسات اللغوّية الحديثة 
" وتفري ن هين الكالب والّلغة قد فتحت Ferdinand De Saussuer دل سوسيرفرديرارد  "

 Romanآفاقااا  يديااد  فااي الدراسااات اللغوّيااةو و ااان واان اااوراا رهريااة "ياكو سااون 

Jakobson"  ّة في اااا اليارا  التي وّثلت ر لة روميّ واصل وفي وهائف الّلغةو في الت
 ّية. ة التواصلّية في تحليل الهواار اللغو غفات إلى وزيد ااتواب  الرهريّ 

غّن وواااو" "التواصاالّية"و  وااا حااواص واان مراصاار و تلفااةو ي  ااد  ر رااا   وملياان رغياات   
اااوااان و احاااص "ال صااادّية" و لاااالأ ارت يااات غن غ  غساساااّيا   ص صااافحات اااااا الفصااال خصّ 

 تطهي ية.  –للتر ي  في ثرائاا وو اربة وفاوواا هدراسة تحليلية 
 التواصل لغة واصطالحًا: 

 التواصل لغة: 
ى صاايغة "الّتفاماال" الااال ي فيااد واصاال فااي الّلغااة واان اليااار " و ص  " ملااالتّ  

و وغصاالن الف اال الثالثااي تااا و واإل ااال قتااران واإلتصااا  والصاالة والتاارا ا واإللتئاااب والتّ اإل
"َوَصااَل" الااال ي رااي خااالن الايااران. وواان الو اااري اات الصاالة  اان التااي يااا ت فااي 

ر طااا"و ويااا  غياااا   ااّل  ااي  إّتصاال   ااي  فوااا اللسااانا التاواصاال اااّد التاصااار ب  اإل
 .و1 هيراوا صلة

 ا و2 وون الأ قو  ال امر 
للل ِكللل   واِصلللخي َك ملللل وللل  ا  وص   ُخ ُووي

 

لللل ي  م كللللخ   اعلللل ُ   للللوم ُو ُعللللو يم  فمألمني
 

                                           
 يرهرا لسان ال ر ا واد    و ص  و.  و1 
 . 1/142الدر  الوصون في ملوب الكتا  الو رونو السوين الحلهي  و2 
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 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وفااااااااااي ال اااااااااارآن الكااااااااااريب قااااااااااا  ت ااااااااااالى 

ْلرا لاب ال و  غل ال رآنوو ول51 ال صصا اص ووصوال    اان ها  ف فاي و تا  ر د وصا
و ليصااال   اااان  الواااواما والزوايااارو والااادما  إلاااى اإلساااالب. وغرزلرااااص  ااايئا    اااد  اااي  
ونو ي راي غنا  ر   ه  ف.. وترزيلن  الأ لي ون غهلغ في التا يرو ولالأ قا ا ل لاااب يتاا ا

َهااارا و وواااواماو  ا  وتواصاااال  ومااادا و ووميااادا و وقصصاااا ورآن غتاااااب وتتا  اااال  ااا ليتااااّ روا وم 
ْلراا غْهَلْغَرا . وبالأ غفصا  ال ارآن الكاريب مان رفسانو فا ملن و1 فيفلحوا. وقيلا و رى وصا

 . و2 ربارّي صري  غّرن  تا  تواصل و ال  في توصيف  
و ي  اااااا  ملاااااى continuityو و اتصاااااا و communicationواّتصاااااا  هااااا زا  

و وي ااون واادر ا   ال  اال دون  ي ااون و لافااا  واان غياازا  وتوااايز  و اادار غّراان وتصاال حااين ال
" الال ي ري و ار ة وحاد  ال ا ورو communis. و "و3 اإلاا ة   ل يز  ون غيزائن

و الو رياااين فاااي الث اااافتين ال ربّياااة و ولاااالأ رباااا الوحااادثون هاااين و4 وت اااار ن فاااي الااارغل
وي رااااي ااااااا غّن ت اااااهاا  فااااي الداللااااة والو رااااى هااااين وفاااااوب التواصاااال ال ربااااي الغربّيااااة 

  ّرن مولّياة رفساّية إيتوامّياة    ووصطل  "اإلتصا " ماوة م ر ن  .و5 واصل الغربيوالت
. وقااد  ااا" ااااا و6 ووقائوااة ملااى ت اااد  الروااوز هااين طاارفين هااادن تح ياا  آثااار وحاادد 

لو هيد غّن ال احص آَثَر "التاواصال" ملاى "  الوصطل  في األوساط ال لوّية ورادفا  للّتواص 
صاا  الاال ربواا ي اون  اارأو خاالن اإلتّ فامل والتّ يد   ملى التّ  ألّرن حدص   ؛اإلّتصا "
 واحد .  ون ياة  
 

 التواصل اصطالحًا: 
                                           

 . 259سير ال رآن الوييد و اهن ميي ة الحسيري ال حر الوديد في تف و1 
 . 53استراتييية التواصل في ال ال  ال رآري  و2 
 . 694-2/693الصحاح في اللغة وال لوبو رديب ورم لي وغساوة ورم لي  و3 
 . 7حدود التواصلو وارفريد فرارأ  و4 
 . 53التواصل اللفهي ولير اللفهيو يويل حوداول  و5 
كتااهي  ال ربياة مهار الحاساو ا ساوات ودالالتو مااد  ال ايأ مهادم غحوادو ويلاة التواصل ال و6 

 . 83و 1/2006الزرقا  لل حوص وال لوب 
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اله اادا واان اإل اااار  إلااى غّن ااااا الوصاااطل  ي ترفاان    ااف الغواااوف الرااات  مااان  
واصلو وحّل ااتواب ملاب االيتواا" وملاب د الر ى واإلتيااات الف ريةو ف د  ان  التّ ت دّ 

يات و وان األساس التاي ه ر  Shannon وب غخارىو ولكان ي  اى وخطاا   اارون الرفس وملا
 ا و1 واصل ال  ل اآلتيخا خطاطتن للتّ ةو وتتّ ملياا ااص الرهريّ 

 

 الوتل ي     اإل ار  الراائية      ال اص     وصدر الخهر  
  اإلرسالّيةو    اإل ار  الوهثوثةو    اإلرساليةو     الادنو   

 . Claude Shannon َط طة ش نو  
 

دت ت ريفااات ال اااحثين لاانو واصاال وت اادّ ا إزدااارت دراسااات التّ و  ااد ااااا الوخّطاا      
 او2 صطلحاتوقد وّيز  طن مهدالرحونو هين ثالص و  

 ر ل الخهر. الوصلا واو  -
 اإليصا ا ر ل الخهر وو امت ار غّن وصدر الخهر او الوتكّلب.  -

الخهاار اااو الوااتكّلب وامت ااار و صاادص  صااا ا ر اال الخهاار وااو امت ااار وصاادراإلتّ   -
 الال او الوستوو. 

ا . وقاد يرهراي ملاى الوواف اة ا و غو تواصاال  ليرّياا   خصايّ وقد ي اون "التواصال" ااتّيا     
رسااال  و   - امت ااارص ر ااال  واامالوااا   –واصاال غو ملااى الو اراااة واإلخااتالن. ويفتاارف التّ 

اااال  فاااا  ملااااى تسااااريراا ورسااااالة وو ْساااات  ال  و اااافر  يتّ  واااان الوااااتكّلب  الورساااالو  وت اااافيراا   
 واصل ون سياقا  وري ّيا  وو صدّية. والوستوو  الوست هلوو واله ّد للتّ 

واصل او ت اد   الوي هين الوتكّلب الال يرت  ولفوهاا  غو قاوال  وويااا  رحاو فالتّ  
 وتكّلب آخر يرل  في السوا" غو إيا ة واااحة غو ااورّيةو والاأ ت  اا  للرواواي الاال

ن و في  ارّ وساوإلاى وادى غو  arles CoolyhC اار   اولي  . ويااا  و3 غصدرص الواتكّلب
ن ر. إّرن يتاوّ الوي اريزب الال هواسطتن تويد ال القات اإلرسارية وتتطوّ   التواصل   ّرن  

                                           
 . 8استراتييات التواصل  و1 
 . 254يرهرااللسان والويزان غو التكوثر ال  ليو طن مهدالرحون  و2 
 . 78اللغة والتواصلو مهداليليل ورتاف  و3 
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ن روااوز الاااانو وااو وسااائل تهليغاااا مهاار الويااا و وت زيزاااا فااي الزوااان. ويتاااوّ  ااّل 
ات اليسااااب والحر ااااات ورهااار  الصااااوت والكلوااااات والكتا ااااات غيااااا  ت اااااهير الوياااان وايئااا

و و ّل وا ي ولن آخر وا تّب فاي اإلكت اافات طارات والتلغران والتلفون والوطهومات وال 
 . و1 ووفي الو ان والزوان

واصاااال اااااو يااااوار ال القااااات غّن التّ و مهاااار ااااااا الت رياااافو ن لراااااوا ااااااو يتهاااايّ 
 وهيفتين واوتينا رااو ل ياون ه  تطوّ ةو ووح ّ اإلرساريّ 
وهيفة و رفّيةا تتوثل في ر ل الرووز الاارّياة وتهليغااا زوارّياا  وو ارّياا و هوساائل  -

 لغوّية ولير لغوّية. 
وهيفاااة ت ثيرّياااةا ت اااوب ملاااى توتاااين ال القاااات اإلرساااارّية وتف يلااااا ملاااى وساااتوى  -

ل واصاغّن التّ    و Umberto Ekoرتاو إي او  غوهوليار اللفهايو إا يارى  اللفهايّ 
ات اإلرسااااارّيةا اللغااااة ن مااااددا  اااااائال  واااان الساااالو يّ اللساااااري اااااو ساااايرور  تتاااااوّ 

واصال اللفهاي واإليوا ات والرهر  والوحاكا  اليسادّية والفااا  الفاصال هاين التّ 
 . و2 ووواصل لير اللفهيوالتّ 

يتااازاحب واااو وصاااطلحات غخااارى ويتاااداخل و اااااو  واصااال  وصاااطل  لسااااريّ والتّ 
وصاايلو وقااد  ثاار اساات وا  الوصااطلحات الاادائر  فااي ااااا التّ  ةصااا  ورهرّياافوراااا اإلتّ 

ة ة والتوصاااالّية واإل اللّيااااة ورهرّيااااو  التداولّيااااواصااااللة  التّ الفلااااأ ووااااا اااااو وثياااا  الّصاااا
واصااال مووواااا  وخصوصاااا و صاااا  والتّ ياق. ويااارى الااا  ف غّن هاااين وصاااطلحي اإلتّ الّسااا

صاا  صايغ لييصاا  واإلتّ  فامالوواصال  وفااوب التّ هيروا يرى ليراب ال  اسو إا غّن التّ 
 ااااا ال   والو اااااان والغاياااااةو" الزواااااان " هتراااااوّ  وفااااااوب اإلتيااااااص الواحااااادو إصاااااطالح يتراااااوّ 

 . و3 وواوورا و  وا ريد ون ال يفّرق هين الوصطلحين ويي لاوا  وثا ة الوترادفين

                                           
 . 53ي ولير اللفهي التواصل اللفه و1 
 . 11استراتيييات التواصل  و2 
يرهرااإلتصااا  اللساااري وآلياتاان التداوليااة فااي  تااا  الصاارامتين ألهااي اااال  ال ساا رلو ساااوية   و3 

 . 17-16هن ياورة 
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 . و1 ي هيراواهيروا يرى آخرون غّن اراأ مالقة تدرّ 
واصل و اهل للوصطل  األيرهي مّد التّ او  اص ال احص في ااص الدراسةوووا يتهرّ 

Communicationواصاال ي رااي ت واايب روااز غو مالوااة غو  ااي  واااو الااأ ألّن التّ  ؛
 . و2 غل ي لن ماوا  وو تر ا  هين ويوومة ون األفراد

 

 ات اللسانّية الغربّية: النظرّيواصل يف الّت
واصالو مة التّ تهار لل احص في ويادان الدراساات اللساارّية اات الصالة  ووااو 

ة غّن رهريّ  هدو غّن اليويو ون غولئأ  ان ي د  . وينغسوا  الكثير ون ال احثين والورهري
و ال القاة الوطياد  هاين مراصار اللغاةو ف روا هدراسة واصل وو رة هل ارورّيةماوة للتّ 

 د و وغطران ال ولّية التواصلّية. وفاا اتاا الو رفّية الوت دّ 
وين و ف اد رغى ال احاص غن يترااو  ماال  في وصّرفات اا ال سا" ال حص ورهرا  التّ  

واصاالو للوقااون التّ  وااا التااي لاااا مالقااة و ا اار   وواااو"ن ملااى ياودادين للت اارّ وحاادّ 
 نو.  سو ملى و ّ رات تخدب سير الدراسةو واوا  فرديرا ودل سوسيرو و رووان ياكو 

 
 

 واصل اللساني: مناذج الّت
واصلو ة التّ إلرفصا  هين اللساريات ورهريّ صا  واون خال  مرف غ  ا  اإلتّ  

ووق ااا  غساسااّيا  فااي ال لوااين.  تحتاالّ  –ة وراااا خاصااة اللفهّياا -ن غّن إ ااال  الرسااائليتهاايّ 
ووختلاف  واصال اللسااريّ ات إلى صيالة رواااي تيّساد مراصار التّ لت اللساريّ وقد توّص 

  فرديراراااد دل سوساااير ات الحديثاااةآلياااات اإل اااال  والتل اااي. وي  اااد  رواااواي رائاااد اللسااااريّ 
Ferdinand De Saussuerو فااال  و وان غااب الرواااي التاي صايغت فاي اااا اإلطاار

الااال ي  ااف واان خاللاان  Jakobson   (Romanماان روااواي  رووااان ياكو سااون 
 . و3 " من ااص الوستويات ون وهائفوختلف وستويات الت هير اللغولو ووا يتفرّ 

 

ًنموذجًفرديناندًديًسوسير:ًً-أّولاً

                                           
 . 154في اللساريات التداوليةو خليفة هويادل   و1 
 . 163الوتخيل والتواصلو وحود رور الدين آفاين   و2 
 . 35هرااللساريات ورهرية التواصلو مهدال ادر الغزالي ير و3 
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إّن الوهيفة التواصلّية لب تتاخا ووق اا وان ال حاص الل غاوّل وملاب لغاة الكاالب فاي  
الل غااة والكااالب... ي توااد غحااداوا   ايااي ل لااب الّلغااة الحااديصو إا قااا اإطااار األساااس الور
و ولكّن امتواد غحداوا ملى اآلخار الّلغة اي غدا  الكالب وحصيلتن ملى اآلخرو وو غنّ 
ساا  فاواان رساا  ساااه  فااي . فالل غااة  حو1 ووا  اايئين وتوّياازين تواوااا  ال يورااو واان  وراواا
ب الكلوات والووارسات ال ولّياة التاي ااي تلف اا فاردل  غو  االب؛ غل  ويودص ملى استخدا

اي ال وارين واألرهوة ال اواة التي تح ب مولية إرتااي الكاالب وان دون ان توياد يوي اا  
تاا  الّلغااةو فااي حاين غّن الكااالب اااو التطهياا  إاّل هوصافاا هرااى و تو ااة ملااى صافحات  

و ف صااا   غّل حاااديص مااان الّلغاااة وااان دون اإلاتوااااب و2 الف لاااي لتلاااأ ال اااوارين وال واماااد
واصااالي ال و راااى لااان؛ و التّاااالي غصااا حت الوهيفاااة التواصااالّية إطاااارا  ماواااا   اااالووقف التّ 

 ة وهائف الل غة. تتحرأ اورن    يّ 
اا  ارت  الّلغاةو توثّال وخز   وواا  يوامّياا  و اتر ا  هاين غفاراد اليواماة اللساارّيةو واا

ريااااز ف لاااي لاااااا الوخااازون فاااي و اواااات  الوّياااة تح وااااا  فااا ّن  الكاااالبو ااااو تح يااا  واا
 ق هينا فرّ  روط خاصةو وااا التوييز هت هير  سوسيرو يي لرا ر  

 وا او ايتوامي ووا او فردل.  -1
 . و3 وا او يوارل ووا او خااو للصدفة -2

صااا  اللغااول تااتب فااي وسااتوى الكااالب. والوالحااا غّن ة توثياال  اا ل اإلتّ إّن مولّياا
ّرواا غ اار إليان فاي و ارف حديثان  سوسيرو لب يتحدص    ل صري  مان التّ  واصالو واا

 من ثرائيةا الّلغة/ الكالبو وّموا غسواص ها "ودار الكالب". 
امي؛ وا اا يو ن ال و    ّن  سوسيرو مّرن اإل ال  اللساري   ّران حادص ايتوا

ن و4 واصاال م ااار  ماان دائاار   ااالب يااتّب هااين  خصااين ملااى األقاالإا ياارى غّن التّ  لااب و واا
                                           

 . 38ملب الّلغة ال ابو فرديرارد دل سوسيرو ترا يوئيل يوسف مزيزو  و1 
  -سااا يد الغااااروي- وااادخل إلاااى الورااااا  الر دياااة الحديثاااةوو مهااادم اهاااراايبيرهااارا و رفاااة اآلخر و2 

 . 44مواد ملي 
 . 36-35اللساريات ورهرية التواصل  يرهرا و3 
 . 30يرهرا وحاارات في السيويولويياو وحود السرليري  و4 
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ّروااا تكّلاابيتحاادص سوسااير  فتاارف لال ااا  ماان حل ااة الكااالبو والااأ غرااان ي ماان التواصاالو واا
 او1 تي خصين  غو و  و ي وب التواصل هيراوا ت  ا  للرسب اآل

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ر الاااااري مراااد ل اااخص   و وسااااويا  للتصاااوّ ر الاااااري مراااد االتصاااوّ  اااان فااا اا  
ة فاي ب رهرّيا. وملاى اااا فا ّن  سوسايرو ي ادّ و2 ال خص  غو  ان التواصال هيراواا ييادا  

وستخلصاااة وااان الطهي اااة الوزدوياااة فاااي  اااّل ف ااال  الوااايو ملاااى  و3 واصااال اللغاااول التّ 
 ستوا". صر الفاملة في موليات التلّفا واإلوستوى ال را

ا  والوااادلو  ال اااائب ملاااى امت اطّياااة ال القاااة هاااين الااادّ  ورإّن افتاااراف  دل سوساااي 
 ف الرت ادات مد و سر ف وو  رووان ياكو سونو مرد غهرز والوحاا. ت را 

 

اً ًنموذجًرومانًجاكوبسون:ًً-ثانيا
اال وااا يااا   اان  حاكو سااونوبو   و ريااد غّراان يرطلاا  واان روااواي  سوساايرو لي  ااّدب ت و 

د تغاادو مراا والسوساايرية ساايرو و فال الوااة رووايااا  غوسااو اااو ت ااديل لوااا يااا   اان  سو 

                                           
 . 33-32يرهرا ملب اللغة ال اب  و1 
 . 191-1/190يرهرا الهريوية في اللسارياتو وحود الحّراش  و2 
 .  7رهرية التوصيل في الر د األدهي ال ربي الحديصو سحر  اهب حوز  ال ييرل  و3 

 سوو  phonation Auditionرطاق 

 c: conceptتا تصور 

 ت   ص   
  S          C 

 ت   ص   
  S          C 

 صا صور  سو ية 
S= sound image 

Audition  

 ال ولية السو ية
Phonation   

ةولية الصوتيال   
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سااالةو تحتاااي خطا ااا  ماوااا غو قصاايد ..وو وااااص  الر ياكو سااون رسااالة  رصااا و حااوارا و 
لى قرا  ا غوااب اختالفاات واااحة  صا و وتحتاي إلى سياق غياا و غل غرراتّ إلى  فر  واا

ااااد اهت ادرااااا ماااان  ساااااطة تصااااّور غكثاااار و واقتراهرااااا واااان تصااااورات الساااااه  سوسااااير ت  ّ 
 . و1 تر ي ا  

وسه  ااا الت اين هين الرووايين او  ون مول سوسير ي او ااون واا يادموص  
ااااو هاااا  الوياااا  الطهي اااي لّلغاااةو غلا الّلغاااة الورطوقاااةو ألّرااان لاااب ي ااان  ثيااار اإلاتوااااب 

 . و2  الوهاار األدهّية لّلغة
وفحاااااوى رهرياااااة التواصااااال مراااااد ياكو ساااااون غّن  اااااّل سااااايرور  لساااااارّية غو ف ااااال  

صاااليو لفهااايو وتكاااون وااان مواوااال ت وااال وتكاتفاااة لتح يااا  الاااأ الف ااال التوا اصاااليّ تو 
ااال يوّيااان رساااالة الاااى الو رَسااال  إليااانو ولكاااي    ويصاااف ياكو ساااون الاااأ   ولااانا إّن الو رس 

تكون الرسالة فاملة ف ّراا ت تاي  ادئ ال هد و س اقا  قا ال  ألن ي در ان الورسال إليانو 
ا ال  ألن ي ون  الأو وت تاي الرسالة ساررا  و اتر ا   لّياا  واو غّوا غن ي ون لفهّيا  غو ق

ل والو رَسل إلين... وت  اي الرسالة قرا  فيزي ية وربطا  رفسّيا  هاين  غو يزئيا  و هين الو رس 
 سااونو لّوااا و . ويوثّاال  ياكو3 وو طرفااي اإلرسااا  يوساا  ه قاوااة التواصاال والحفااا  ملياان

 الخطاطاااة  لساااارّيةو ولكاااّل ف ااال تواصااالّي لفهااايّ  ساااّواص ال واوااال الو وراااة لكاااّل سااايرور 
 او4 آلتيةا

 الو اب                                   
 الورسل ..................الرسالة ..................الوتل ي        

 اإلّتصا                                  
 السرن                                  

                                           
 . 274-272ون الهريوية الى التف يأوو د. مهدال زيز حوود  يرهراالورايا الوحد ة   و1 
 . 37يرهرااألسلو  واألسلوبّيةو  راااب اانو ترا  اهب س د الدين  و2 
 . 27قاايا ال  رّيةو رووان ياكو سونو ترا وحود الولي وو ارأ حرون  و3 
 .27قاايا ال  رّيةو رووان ياكو سونو ترا وحود الولي وو ارأ حرون  و4 
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ااازا  ملاااى وهاااائف اللغاااة غثراااا  التخاطااا  كو ساااون فاااي إهااارازل اااد ساااااب يا و و ر ّ 
د وهائف الخطا  فيمراصر التّ   او1 واصلو فحدا

 . ا وظيفة ا  عبكريِ ة ُو اإلنفع  يِ ة :1
د  اال يفااة ال الئاا هالو  ااااصت حاادّ  رسااائل و حيااص تهااار فااي الهااين الرسااالة والو رس 

إلاى ووقفان وان ال ااايا التاي ياتكلاب ت  اير  صاور  و ا ار  التي تتوحور ملاى الو رسال و 
 مراا .

  اإلفه ويَّة : ا وظيفة. 2
د ال القااات هااين الّرسااالة والو ْسااتْ ه ل؛اااي وهيفااة تْاااويرياة   ألنا لايااة  االّ  ت حاادّ 

 تواصل او الحصو  ملى ردّ  ف ل  غو استيا ة ون ااا الو ْسَتْ ه ل .
 . ا وظيفة ا ورجعيِ ة :3

د ال القاااات ال ائواااة هاااين الرساااالة والووااااو" إو ااااي غسااااس  ااالّ  تواصااال ا ت حااادّ 
 الال تريو إلين . 

 . ا وظيفة اإلن ب عيِ ة :4
و الّسااوولّياة التاواصال هاين الو اتكلّ ب و تادن ااص الوهيفاة إلاى ااوان تح يا  مو

  ادالت التي ت  ّ د ملى وواصلة الحوار.و ت ّدل إلى التّ 

                                           
 .29 – 28ب. ن ا يرهر و1 
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 ة :. ا وظيفة ا بي نيِ ة ُو ا وك   غويَّ 5
و  ياارى اللغااة اليوويّ ااةو ففااي  االّ  واارا  ت ااوب ااااص الوهيفااة هاادور غساسااي فااي  االّ  

الو رسااال غو الو سااات هل غراااان وااان الاااارورل التاحّ ااا  وااان غرااواااا يسااات والن  صاااور  يّياااد  
 الرّ ووز َرفساا .

عريَّة :  6  . ا وظيفة ا شِ 
د ملى غرااا ال ال و إا ت  اد  الوهيفاة اليواليّ اة تاااقاة ال ائواة هاين الرساالة و اات حدا

 وتياز .  ا   
ورلحاااا إلحااااح  ياكو ساااونو ملاااى الوهيفاااة التواصااالّية وااااو ي ااارف لوهاااائف 

كو سااون و و  ااد التوثياال وال اارح يخلااص ياو1 الّلغااة   اادوا ا اار الروااواي الت لياادل لاااا
 التاي يرات  مان  الّ  واو مراصار الّتواصال  -آرفة الا ر-لى خطاطة للوهائف الست ا

غّراان إاا وااا  ّرااا روّيااز هااين   ياكو سااون   ااد اااااو ويوّااا .وتويااز وهيفااة لسااارّية  وراااا
ستة وهاار غساسّية ون وهاائف الّلغاةو ف ّران ساي ون وان الصا   مليراا ال ثاور ملاى 

واصل حس  وتتحدد ااص الوهائف وو مراصر التّ  .و2 رسائل الت وب إاّل هوهيفة واحد 
 ا و3 تياآل ياكو سون وت ختصر في الوخ طا

                                           
 . 33-30يرهرا قاايا ال  رّيةو رووان ياكو سونو ترا وحود الولي وو ارأ حرونا  و1 
 . 21يرهرا رهرية التوصيل في الر د األدهي ال ربي الحديصو سحر  اهب حوز  ال ييرل  و2 
ياةوو وايساتيرو  اي اري وت ّلاب اللغاة ال ربياة  دراساة تداول لغاول فاي ت لايبإستراتييية التواصل ال و3 

 . 14  الطيّ 
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 وَطط ا  واصخ  ج كوبسو  
                                  

 

وااان غااااب ورطل اااات الودرساااة لّلغاااة واصااالي فاااي ال اااد  اااان اإلحتفاااا   اليارااا  التّ 
الااأ غّن وهاادغ مااّد الّلغااة  واصاال؛ات التّ فاااو لايااة الّلغااة ااتاااا التااي غْثاارْت رهرّياا واللغوّيااة
لاااايس  اااااألور اليدياااادو لكااااّن الواااااب اااااو توهيفاااان و ياسااااا  لتحلياااال الرهاااااب واصاااال غدا  للتّ 
 .و1 اللغول 

 
 الَقْصدّية التواصلّية: 

ا إّن و رفااة الداللااة ت ااد  واان قهياال الوحااا  و .Strawson P ستراوسااون  ي ااو  
إن لب رريو إلى وا ي  ر ن ويروين الوتكلوون ون و اصد و  اد  ووّيااة رحاو وساتو يابو 

لخاصة  األلفا  وال  ارات تت ل  ون دون  اّأ  ال واماد والتواف اات الوتواااو فالداللة ا

                                           
 . 233يرهرا رهرات في التراص اللغول ال ربيو مهدال ادر الوايرل  و1 

 ا سي ق

 ا رس  ة
 )ا َط  (

 ال را 

 ا شفرة
 )وضع وش رل(

 وهيفة وري ية

 وهيفة   رية

 وهيفة ارت ااية

 وهيفة هيارية

 ا ورسخ

 وهيفة ت هيرية

 ا ورسخ إ يه

 وهيفة إفااوية
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ملياااا ت ل ااا   هياارا و لياار غّن الطهي ااة ال اوااة لوثاال ااااص ال وامااد والتواف ااات ال يو اان غن 
 .و1  وواصخ صدي ة ا    ت فاب آخر األور إاّل  الريو" إلى وصطل   

هاااو   اربااارت  ب  ارااات مراياااة وفاااي رطااااق  حاااص ال القاااات هاااين اللغاااة والواااتكلّ 
هتحليال الو راى اللغاول فاي حادود راو" خااص وان  ال صاد  و.Paul Grice Hلارايس 

وو فالو رى اللغول يتحدد فاون في رطااق Intention Communicativeاإلتصالي 
وا ي رين الوتكّلب  الورطوقو واله ّد وان فااب اااا الراو" األخيار فاي غن ي صاد الواتكّلب غن 

. ولتوااي  و2 و يراا  فاي الوساتوو مان طريا  إدراأ الوساتوو لاااا ال صاد يحدص تا ثيرا  
 او3 ااص الف ر  يوّيز  لرايسو هين رومين ون الو رى

الال يتوثّال و Natural Meaningالو رى الطهي ي  ا غطل  ملين اسب غولاوا
 ة ملى وستوى الكلوات واليول.اللة الوا يّ في الدّ 

ويتوّثل في  وNon - Natural Meaning الو رى لير الطهي ي اوثارياوا
وارطالقا   ل إلياا من طري  االستلزاب التخاطهي.الداللة لير الطهي ية التي يتّب التوّص 

مراية فائ ة لروايا ال ائل غثرا  مولية التخاط و ولفاب ون ااا غولى  لرايسو 
 .و4 الوخاَط  لااص الروايا

ليااااار الطهي اااااي مراااااد  لااااارايسو إّن التويياااااز هاااااين الو راااااى الطهي اااااي والو راااااى 
وااتواون  ف ر  الو اصد التي يي  ملى الوتخاطهين استحاارااو لي ون اراأ ت ااون 
هين الوتحاورين؛  ارت  وثا ة اإلرااصات الهتكار وصطل   اإلقتاا و الال غااحى 

 داولي للكاالبوفي إهراز ال  د التّ   هير   رهرية وتكاولة لاا و ادئاا التي سااوت إلى حدّ  
اللااة الوسااتلزوةو وااو اللااة الحرفّيااة والدّ  وااا غمطاات غ  ااادا  يديااد  للو رااى الاااوري والدّ 

                                           
في الف ر اللساري الحاديصوو       نو اون  الوريو والداللةو وساا الداللة وقيوة الصدقو ستر ي رهر و1 

 .80-79 هريمهد ال ادر قرترا 
 .36-35 في فلسفة  واينوو صالح إسواميل ةا فلسفة اللغة والورط   دراسيرهر و2 
 .38-37 ي فلسفة هو  لرايسو صالح إسواميلا رهرية الو رى فيرهر و3 
ا سااايف الااادين لتواصاالو آن روباااو  ويااااأ وو االرو تااارا التداولياااة الياااوب ملااب يدياااد فاااي ايرهاار و4 

 . 53دمروس ووحود ال ي اريو ص
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ليااااة وَ راااة وااان الصااايغ الي  إو ارّياااة و رفاااة واااا ا الو راااى الاااال تخاااري إليااان صااايغة و يّ 
  االستفااب غو األور غو الردا  غو الراي.

فيان ال صاد ة مراد لارايس ملاى تصاّور ي اون اللة لير الطهي ّياوي وب وفاوب الدّ 
 التخاطهي قصد  وزدوي ا

 قصد تهليغ وحتوى و ين. -
   ملين .خاطَ وقصد تح ي  ااا ال صد رتيية لت ّرن الو   -

واصال غثارا   هيارا  فاي دراساات ال ااحثين الااين ولّوا  ان لرهرّية  لرايسو في التّ 
تلزاب ساااة اإلياااا وا   ااادصو ف اااد  اااان لل ولياااات اإلساااتداللياة التاااي ت  اااد  وااان دماااائب رهرّيااا

دان  اااااص الو ارباااات و ارباااة   التخااااطهي  اااالغ األثااار فاااي و ارباااات تلتاااااو ول اااّل غهااارز
وو غصاحا   رهرياة Deidere Wilson ن و ديادر ولسا  و وDan Sperberساهيربر 

ن افترقااا ماان  لاارايسو فااي يولااة واان ال اااايا الااوااةو إاّل غّراوااا  الوراساا ةوو اللاااين واا
 او1 و واوااستلاوااوا ون رهريتة صديناقتربا ورن في التوييز هين ق

:ًالقصدًاإلخباري  ( :Intention Informative) أولًا
راةو اااص الو رفاة و يّ  غل وا ي صد إلين الوتكّلب ون حوال لو خاّط اة ملاى و رفاة  

التاااي ليسااات ساااوى واااا غرادص الواااتكّلب وااان الكاااالبو ف اااّل  اااالب يحوااال فاااي الغالااا  خهااارا  
د إّروااا ياا تي ليهااّين ماان ووقااف خاااص واان د غو ت اادّ واااوورا و وااااا الخهاار سااوا  توّحاا

لان يياد و في اون هاالأ وفيادا  ألوار قاد ي رفان الوخاّطا  تاا يرا  وترهيااا و غو قاّية وحدّ 
ا ا من إساحاق هان حساان هان قاواي قولانو وقد ر ل الياحو2 في ون ت ريفا  لن وت صيرا  

لاى ال واود الاال إليان ال خير في  الب  ال يد   ملى و راأو وال ي ير إلاى وغا   ااأو واا
 .و3 ووقصدت والغرف الال إلين َرزمت

                                           
 . 147-145 دلو حسان ال ااي ير الر الحوار وورايية التفا و و100-79يرهرا ب. ن  و1 
 28لوب اإلرساريةوو و ا و إدريس و هو و ويلة ياو ة الرياح لأل حاص ال ال صد في تداوليات و2 

 . 1212 ب و 2014 /5" 
 . 1/116 الهيان والتهيين و3 
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وو رااى الااأ غّن غصاال الكااالب الفائااد  واإلفاااد و الوترااا" تصااور  ااالب ال ي  صااد 
واان ورائاان  ااي و وااااا الااال ا اارص غصااحا  التداولّيااة الو رفّيااة واان  ال صااد اإلخ ااارلو 

ةو ويختلاااف مااان غوّياااة ال ربّيااايطااااه  توااااب الوطا  اااة  قصاااد اإلفااااد و فاااي الووارساااة الل
 قصاااد اإلفااااد و ي تااااي غن ي اااون واصااالو. وابو الاااال يوافااا   قصاااد التّ  فصاااد اإلفاااا

اله ادا وان غن يرياو  التخاط  وهرّيا  ملاى فائاد  وحوولاة غو وطلو اة. وغّل تر يا  رحاولّ 
ر غرباا  التر يا  وان الرحاا  فاي الكاالب  ارط إلى تحصيل قدر ون اإلفاد و وأليلن قارّ 

و ووراداب و1  الوفيد  ال صد –ووراب اهن ا اب  –اد  خالفا  لليولةو وقيدص   ااب اإلف
 اااا و وال امت اااار وااان الاااأ غّن قصاااد اإلفااااد   اإلخ اااارو ييااا  غن ي اااون حاصاااال  ووتح ّ 

 .و2 للفائد  التي ت تي ون لير قصد
والفاااب واإلفااااب اااو الوياان الااال يصااّور الف اال التخاااطهي ال صاادل فااي صااورتن 

 وةو غل تفاماااال الاااااات وااااو اللغااااة واااان حيااااص يحصاااال لاااااا إدراكااااا  ملااااى اليولااااةّيااااالاات
ة ة والخاريّياال وااو وااا يتطّل اان الااأ واان استحاااار ل ااروط التحصاايل الداخلّياايوالتفصاا

غل  وغااةالوت دّيااة واان تفاماال الاااات وااو الل الفااابوو وار  اساانو غو وااا يسااّوى الصااور  
 .و3 اإلفاابون طري   فامل مرد اآلخر مصد تح ي  ااا التّ ق

 

 

:ًالقصدًالتواصليً ًا  ( :Intention Communicative)ثانيا
و و4 لوخاط ن ملى و رفة قصدص اإلخ ارل  او وا ي صد إلين ال ائل ون حول  

ة لل صد في إرياح موليّ  ثا  من الدور الرئيسو وتحدّ  Jone Lyons ي و   يون اليرز
ي غن يدرأ  ال صد ى الوتل ّ د للكالب فحس و هل ملي الييّ واصل ملى التل ّ التّ 

دراكّيا     ّ التواصليو للورس    .و5 سليب ل  لو وغن يتفامل و ن ف لّيا  واا

                                           
 . 2/274 يرهرا وغري اللهي  و1 
 . 1212 تداوليات ال صد في يرهرا و2 
 .3121ا ب . ن  يرهر و3 
 . 79 التداولية اليوب و4 
 . 1/136 اإلح اب في غصو  األح اب و5 
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داولي ال اااديب هاااا قصد اإلفاااااب والاااتفّابوو وقاااد راااّص واااااا و ااارون فاااي تراثراااا التّااا
الكااالب الو صااود وراان إفااااب َوااْن اااو وتاياا    اآلواادل فااي ت ريفاان للخطااا  ملااى غّراان 

 .و1 احا ودار األور ملى الفاب واإلفاابليّ و وي ل اووللفاب
 

  :نظرّية الفعل التواصلي
و في الّلغة والو روفة ها الف ل J.Habermas ااهرواسيورلن ت  د  رهرية  

التواصليو  وثا ة ورط  يديد لل لوب االيتوامية  استرادص إلى وريزات فلسفة اللغةو 
ة وو األطروحات الت ليدية في ال لوب الأ غّرن يرى غّن اللغة تو ررا ون إحداص قطي 

. ل د غفاد ااهرواس إفاد  اائلة ون و2  ة  الومي والف ل والووارسةة الوت لّ االيتواميّ 
ة  غف ا  الكالبو التي ت  د  مواد الو اربة التداولّيةو غةو وخاصة رهريّ ر ملب اللتطوّ 

ت واس ةو ووصل هاا ة الر دّيةو وخطى هاا خطواوون ارا يا ت إاافتن إلى الرهريّ 
 .و3 لب يصلاا الرميل األو  لودرسة فرار فورت درية  

 وثا اة  وفة  اسب  الف ال التواصاليوو والو ر  وااهرواسو في الّلغةوت  د  رهرّية  
الأ ألّرن يرى    يسترد إلى وريزات فلسفة الّلغة؛ورط  يديد لل لوب االيتواميةو ورط
ن غن ي حاادص ال طي ااة وااو األطروحااات الت ليدّيااة فااي غّن الّلغااة اااي الولياا  الااال ي و اان لاا

 ال لوب االيتوامّية الوت ل ة  الومي والاات والف ل والووارسة.
إلاى فلسافة ة إّن  ااهرواسو يحاو  غن ييتاز فلسفات الاومي ال  الرّياة والتيريهّيا      

 وااان – اااااا ألّن الرواااوايين ال  الراااي والتيريهاااي قاااد غفلساااا للتفاااااب مااان طريااا  اللغاااة؛

اااااحة و اااااولة تخلااااو واااان اّرااااات ة وافااااي الوصااااو  إلااااى رهرّياااا –ورهااااور ااهرواااااس 
واااا غر ااااأ ااااو    واصااال هاااين الااااواتو ولاااالأ ي اااو ال اااد وياااد الوليااا  فاااي التّ  ور اااائصو

                                           
 . 1/76 الهيان والتهيين و1 
 . 209 الفلسفة واللغةو الزواول  غّور   و2 
 . 91 اور اوير إلى ااهرواسو مال  طاارودرسة فرار فورت ون  و3 
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روااواي فلساافة الااوميو ولاائن  ااان األواار  ااالأو ف ّراان اله ااّد غن تختفااي غمااراف اإلرااااأ 
 .و1 ووف ال   االرت ا  إلى روواي للتفااب

ولاااا ف رااان ياارى غّن واان الااارورل  و ااان تحوياال ملااب اإليتوااا" إلااى فاار" واان 
فرو" االتصا و ويي  غن ي وب ملاى  الف ال التواصاليو فلان ي  اى ملاب اإليتواا"  واا 

ةو هااال ييااا  غن يرصاااّ  ياااّل ااتواوااان ملاااى ال القاااات  اااان يااادرس الوقاااائو االيتوامّيااا
 ة .التواصلّية هين األفراد والتي قواواا الّلغ
اا  اراات اللغااة مرااد  اااوبزوا تتيّلااى فااي اإلساات وا  ال اااب للكااالب فااي ر اال    واا

و ومرااد و2 ووخطاهرااا الرفسااي إلااى خطااا  لغااولو غو تيساايد ألف اررااا فااي  لوااات وتواليااة
الكلواااات فاااي داللتااااا األولاااى والحالّياااة ال توثااال إاّل غف اااارا  ووياااود  فاااي رفاااس   ا لاااوأو

هرهرية اإلر  اس غو الوارآ و فالف ال اإلرسااري يغادو ت هيارا  وااا وا د مي  .الو ّهر مّراا
 .و3 وومن غف ارو والال يزيد فين ف ل التواصل من  ورن إر  اسا  رفسّيا  ف ا

رواااسو غّن فحااص الّلغااة والكااالب لاان ي تصاار ف ااا وملااى خااالن اااااو ياارى  ااه
يا  غن ترت ال إلاى ملى دراسة اليول ون الراحية الصوتية والتر يهية غو الدالليةو هل ي

وسااتوى را ااو يديااد ي رااي هتداولاان األف ااا  والخطااا و  حيااص ال تكتفااي  اليواال لصااال  
دراسااة تااداو  الخطااا    االو غل اإلرت ااا  واان دراسااة  الكفايااة اللغوّيااةو إلااى  الكفايااة 
التواصااالّيةوو فااا اا  اااان  ت ووسااا يو اااااتبا  الفصااال هاااين الكفاااا   واألدا  اللغاااولو فااا ّن 

اا  اان و4  ّور وفاوب  الكفاية اللغوّيةو إلى وفاوب  الكفاية التواصالّيةو ااهرواسو ط . واا
 ي اااو تحديااد الو رفااة اللغوّيااة للوااتكّلب الوثاااليو فاا ّن ااتواااب ااهرواااس سااااادن ت وو

 التواصااال ا اااترط فاااي  الواااتكّلب الوثااااليو قدرتااان ملاااى غريااااز لغاااول ساااليب غل  و رااااص 
كّلوة واآلخر الساووو غلا هويود طارفين ال طارن اإليرائي التواصليو هين الاات الوت

 واحد  وا ي و  ت ووس ي .
                                           

 . 445ا فاطوة الييو يو لسفي للحداثةو يورلن ااهرواسو ترال و  الف و1 
 . 80يورلن ااهرواس وودرسة فرار فورت  الرهرية الر دية التواصليةوو حسن وصدقو  و2 
 . 81ب.نو  و3 
 . 127 ب . ن و4 
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إلاى  فلسافة اللغاةوو  واا في رهريتن من  الف ال التواصاليو  و1 ي دين ااهرواسو 
ة غف اااا  الكاااالبو هويااان خااااص ووااان ملاااب الّلغاااة ف مراصاااراا وااان  رهرّيااااساااتوّد   ااا
ّلغة هوصفاا الوساا الاال يو ان إّن وفاوب  الف ل التواصليو يفترف ال. و2 االيتوامي

فامال مليااا غو   ورن رو" ون التفاابو وون خاللن يستطيو الو اار ون فاي التّ غن يتح ّ 
 . و3 اإلختالن حولاا

 طااا و هاال فاماال هااين الاااواتو فاااي ليساات و  ل إاّل واان خااال  التّ فاللغااة ال تت اا ّ 
ي التفامااال إيااارا  ور ااااط هاااين اوات فاملاااةو فوااان خاااال  الحاااديص هاااين الو اااار ين فااا

ة الحوارّيااااة لغاااارايسو الااااال يااااربطاب  ال ااااالب   االسااااتفاد  واااان وااااااوين غف ااااار التداولّياااا
و ي اوب  ياان الّلغاة. ووان اااا ألخرىو و الو اصد والرل ات والوارر الو يش و الاوات ا

 ة الف ل التواصلي .ى مالقة رهرّية غف ا  الكالب هرهريّ اليار  تتيلّ 
 

 

 لعربي: جذور التواصل يف الرتاث ا
لب يّتخا الوف رون ال ر  ال دوا  ال  ار  اللغوّية وواو" دراسة ويردا  و طوماا   
و اوااا  وو تخاااطهين  ال ساان واان هاارونو هاال ر رااا  واان غر ااان مولّيااة تواصاال  تاااب  مّوااا ي  

 . و4 الو ا  رفسن فاال  من
ا و الاأ غّن واصل هين ال  ر ييّسداا الكاالب تيسايدا  تطهي ّيافالّلغة غاّب وسيلة للتّ  

واصل اللغول ي  صد  ان ر ال الو ااري هاين الو رسال والو سات ه ل  اسات وا  الّلغاةو واااا التّ 
إْا تستلزب  ل سيرور  تواصلّية ر ل رساالة وان  ؛واصلثين للتّ وا ي فاب ون ت ريف الو حد

ّية و يزئّياا  ملاى األقالو ال افر  الاارور و اترأ   كاان   ا ل  ل الاى و رَسال إليان.. يول  رس  و  
 . و5 لتداو  الرسالة

                                           
 .105ا الحصاد الفلسفي لل رن ال  رين   حوص فلسفيةوو د. مطيات غهو الس ود ا يرهر و1 
 ب.نو والصفحة . و2 
 .105ب . ن ا  و3 
 . 207ر اللغول ال ربي  األصو  واإلوتدادو و غحود الوتو ل الورحى الوهيفي في الف  و4 
  .122و ب  36و2001ب غوليحان و ويلة ف ر ور دو "رهرية التواصلو يوريفييف  وفوو ترا إهرااي و5 
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ااوملياان فاا اّب مراصاار التّ   وال اللااة  تكّلب والساااوو والرسااالة والو اااب.واصاال اااب الو 
 اال  فاي غللا  األحياان  ارت ورا ر  تاا تحاو  است صا  ااص ال راصرو ف د  ارات ت  

الّلغااة فااي الوت ااارن ملياان اااي   غدهّيااة يح واااا الااومي وال صاادو  فااارصوصااا  وخطا ااات 
الوااااتكّلب ماااان و صااااودصو وتلااااأ ال  ااااار  ف اااال لسااااارّي را اااا  ماااان ال صااااد ه فاااااد  م ااااار  
 و و التالي الرهر  إلى الّلغة ملى غّراا وسيلة تواصلّية يح واا ال صد. و1 ووالكالب

واصالي ل د   افت الدراساات الحديثاة غّن ال ار  ال اداوى دوياوا هاين اإلتيااص التّ  
ة غو ا اااتراط الفائاااد  مراااد الرحاااويينو غوّيااارس اللغاااولو ساااوا  فاااي يواااو الوااااد  اللوالااادّ 

اااووراماااا  التراااوّ  وا"   صااال  " اللاياااي. وال غدّ  ملاااى الاااأ وااان الو اراااة التاااي رالااااا السا
. و2 و ف اااد ترّهااااوا إلاااى غّرااان اليوياااد  اااالب غصاااال  إاّل ورطاااوق فاااي ساااياق تواصاااليّ لغاااولّ  

ااا فالرحاااا  ن  و  ااالّ رون واألصاااوليون والوراط اااة والوفسّ  اتااااا اختلفااات غدو اااااص الطوائاااف واا
فاا  فااي اليااوار واصاال اللغااول تتا و إاّل غّراااا فااي وواااو" التّ ال حثّيااة وورااياااا ال لوّيااة

ااا لخدواااة الغااارف الاااديريو  د  لّلغاااة و  ااا دا   وال وااا و  ح اااب ارطالقااااا وااان رهرتااااا الووحا
  ولت.اختالن الوصطلحات التي است   ووهيفتاا التواصلّيةو ملى

 

 ا  واصخ يند ا نح ة:  -1
هار إلاى الووااو" وان واصلي في الرحاو ال رباي يحاّتب الرّ الحديص من ال  د التّ  

 خال  غ  اد ثالثةا 
هارز الرهار  التواصالّية لّلغاة فاي ي   -واثال   –وا" ا األصو  الرحوّيةا فالسا ُو ه         

و و3 ااتاااااو فاااالكوفّيونو ملاااى ويااان الخصاااوصو ي ّدورااان غحاااد وصاااادر الت  ياااد الرحاااول 
اا وااو ويااود وااتكّلب إلااى ياراا  الوسااتووو  ن اإل ااار  إلااى الحاادص الكالواايّ يتاااوا وا" والسا

اااو ال  ائاال ال ربّيااة التااي ساا رت  وحّيااز و اااريّ  وحتيااايي وثّاال مصااور اإل وحّيااز زواااريّ 
 وراط  يغرافّية   يرااو وااص  ّلاا توّثل غ  ادا  تواصلّية. 

                                           
 . 1/753 ت ا وحود مهدم درويش و دوة اهن خلدونو مهدالرحون هن وحودو و1 
 . 6فر ال ارل استراتيييات الخطا و مهدالاادل هن ها و2 
 . ب . ن والصفحة  و3 
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 ادّياااة و  الخليااال و تااا  التااارايب ت اااّ   واااا قااااب  ااان الرحاااا  وااان رحاااالت إلاااى ال
غمراهياا " غو والكسائي وغهي مورو هن ال ال  وليرابو و ثيرا  وا ريد في تراثابا "ساو ت  

 التواصلّية.  وا"  إاا  يدرس الّلغة في حاالتاا التطهي ّيةو فالسا "س لت غمراهّيا "
و وا ااتراطاب مرصاار ت ريااف هااين الكااالب وال ااو  واليولااةا تفااري اب فااي ال وث نكهلل

لفائااد  الي ااون واصاالو ألّن الكااالب الااال التحصاال  اان ات هياارا  ماان التا د  الااال ي  ااد  اإلفااا
و ف رصار اإلفااد  و1 ملياا" ريداب ي ولون "فائد  يحسن الس وت و ولالأتواصلّيا  اهتدا   

 ي. خاط  رايحا  هين ال اّص والوتل ّ او الال يي ل التّ 
ة  الحااان واإللاارا  والتحاااير ووااا ا و اااليتاب لاا  ف األهااوا  الرحوّياا وث  ثهلل

 اات الو طااو" و ملااى سااهيل الوثااا  ال الحصاارو  اااكلاا و وواان الااأ و اااليتاب لوواااو" الرا 
 روااواي ماان االمتااداد  األ  اااد التواصاالّيةو إا قااد ي  ااد  ماان اإلْتَ ااا" فااي الحر ااة اإلمراهّيااةو 

ا"و فاو يلفات رهار ا طو   ألدا  و رى ال يتّب  اإلْت است ول الوي    ات الو طاو" اوو إلاى الرا لسا
األصاال فااي الر اات غن يت ااو الور ااوتو فاا اا  ا"و الااأ غنا  اااان... ولاايس  ااالأ اإلْت ااويثياار ارت

و و التااالي ي  ااس و صاادّية و2  تااادوولياار و   ان وحّر تاان إلااى  ااي   خالفااَت هيراوااا رّهاااَت الاااّ 
ااو إمت ااادا  واان ااااا ال اااّص غّراان سااالة إلااى الوتل اايال اااّص فااي ر اال ر  اوو. يياا  لفاات ارت اااص السا

اوو ياادن إلاى إحاداص وفايا   مان طريا  خلخلاة فوخالفة اإلمرا  ملى لير وا يرتهر السا 
فااي   وخالفااة اإلماارا و ولياار  و إا غنا و رااولّ  الهرااا  السااطحي لليولااةو والوصااو  إلااى قصااد  

ي ا  للسا   .و3 اووو وتحريأ رلهتن في اإلستوا"ووالو لونو زياد  ترهين واا
يو اااان غن رساااات رف   ااااف آرا  الرحااااا  فيوااااا يولوراااان واااان غاوّيااااة ل راصاااار و  

واصل الوختلفةو وااا الحديص ليس هدما  ون ال و و رلاب غّن   اف الدارساين يارون التّ 
ي ال دور الواتكّلبو إا حو ال رباي ملاى دراساة دور الوتلّ االرحا  غقاووا صرح ملب الرا  غنا 

يهادغ وان الوهراى للوصاو  إلاى الو راىو غل فاي  غاة  ي لوا وراياب فاي دراساة هراا  الل

                                           
 رايوا غلفية هن والأو واهن و ا و واهن آيروب وليراب. ي   و1 
و 37هاار  ال طو في ال ربياةو فااال صاال  السااورائيو ويلاة  لياة اآلدا و ياو اة  غادادو " و2 

 . 35و 1990
 . 2/117التصري  لألزارل  و3 
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صاا  اللغاول حسا  ة اإلتّ إتياص و اكس ل وا يسير فين رهااب الحادص الكالواي فاي مولّيا
 .و1 والرهر  الحديثةو

وياادرا الو اااييس الو توااد  فياان و اييسااا  ل هو 180 ت ولااو ت ّولرااا  تااا  ساايهوين 
ص الصاارامة الرحوّيااة فاااي تواصاالّيةو فاليولااة مراادص حتااى لااو  اراات  صااحيحة واان حياا

  َحَولاات  الَيهااَل ي رحواوالوتلّ اا ّا هااين ال اااصّ ل لراااا  تواصااليّ وااردود  إن  اراات ال تاا دّ 
 ااي واصاال هااين الوتخاااطهينو  وااا يَ ي  ااروط التّ . فساايهوين ي ااو2  و ااربت وااا  ال حااروو

اليرفارد    وغملب غّن اااص األ ايا االأ واا  في قولني ال ولّية التواصلّيةو و طهَ ّية ق  غاو
و  وراا  ي  دون وا   دصو والأ غّرن الييوز غن ر و ا  ّلوت ن فاص و حتى ت و ا إلاى فايا

و والو اارون غّن ااااص و3  ااافاة  التكااون إاّل واان اثرااينوو ااافاَةو والو  إّروااا ت ريااد الو   ألراااأ
 .ةة التواصليّ ر  اي غاّب ر ائز ال وليّ اإل ا

و إلااى ياراا  و4 غكثاار واان خوسااين واار  و خاَطااوقااد اساات ول ساايهوين لفااا  الو   
اووو ال ااادو واصلي   لفا  غخرىو فريدص يست ول لفاا  الّساحديثن من ااا ال ط  التّ 
ّ  ملى الحدص الكالويّ  فاي ساياق تواصاليو ووان الاأ قولان   هانا السااوو  ال اااد   ليد 

سااتفااب ي  ّلاا  . وفااي  ااا  اإلو5 إاا قلااتا زياادا و غّرااأ تاا و ر ص اااو هزياادو ف راااوا اإللت اااسوو
 اااال و ا   اااااا  اااا  وااان اإلساااتفااب ي اااون األساااب  فيااان َرف اااا  ألّراااأ تهتدئااان لت ر ّ اااَن  سااايهوين

 . و6 الوخاَطَ  ثب َتْسَتْفا َب َ  َد الأوو
ة التواصاااالّيةو وامت ااااارص وااااااا التحلياااال واااان ساااايهوين ياااادّ  ملااااى احتفائاااان  ال ولّياااا 
 غة في التواصل. اّط و وومي هوهيفة اللالوخ ين واوّين اواا الوتكّلب والساوو/ل رصر 

                                           
 . 22ّيةو وصطفى حويد  في اليولة ال رب والربا اإلرت اطرهاب  و1 
 . 25-1/24 الكتا و سيهوين و2 
 . 1/392ب.ن  و3 
 . 104و 3/7و 34و 2/5و 76و 54و 1/47ا  الكتا ويرهر وثال   و4 
 . 1/255ب.ن  و5 
 . 1/127 هوينالكتا و سي و6 
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إلااى غاويااة ال راصاار لياار اللغويااة فااي مولّيااة  هو 392ن اهاان يّرااي ت وقااد ترّ اا      
  غرااااا ال غحساااان غن غكّلااااب إرسااااارا  فااااي إلااااى دريااااة اإلسااااتدال    ااااو  ال ائلاواصاااالو التّ 

إل ارات و التي اي دليل قاطو ملى غاوّية ت اهير الوين وحر ات اليسب واو1 الهلوةوو
وتوهيفاااا فااي الحااديصو واألخااا     اداااا مرااد ملوااا  ال ربّيااة والخاّصااة واان ال اار  فااي 

وين فالنو غو استرار وياانو ومرفات الرااا وان قساواتنو وقاد مّلا  غحاد  قولابا غهلبا 
ال اااحثين ملااى وااا است اااد  اان اهاان يّراايا   وفااي الكلوااة األخياار  ح وااة تداولّيااة ميي ااة 

ويو اان غن رسااترت  غن  .و2 ة تسااه  مصااراا   اارون واان الاازونووس ل امااد  تواصااليّ ت ّساا
ر فااي واصاال فااي ت اااد  الحاادص الكالوااي لااب ي اان مراااّيا و هاال تكاارا اهاان يّرااي ل راصاار التّ تراااو  

ال راصاارو  ااااصغكثاار واان وواااو فااي  تااا   الخصااائصوو إا رياادص ي ّ ااد ملااى اإلاتواااب  اا ثر 
واصاال اتواااب   راصاار التّ و وواان ثااّب اإلواان الرسااالة اللغوّيااةويتو ااة و فااي فاااب الوااراد 

 . و3 الوختلفة
 

 :واصل عند األصوليني الّت - 2

ون تفري اب  داولي مرد األصوليين وا رلوسنرس الرصي التّ ون غهرز والو  الدّ 
فااا ا الواااو واالساات وا  والحواالو فالواااو اااو ي اال اللا هااين وصااطلحات ثااالص اااي

 ليول ملى الو اري في حالتاا الصورّية  غاف  دليال  ملى الو رىو غل داللة األلفا  وا
و ولاالأ رلواس و4 خااطهي الاال تساتخدب فيان الوفاردات والور ّ ااتهر من السياق التّ الرا 

إلحاحا  ون ملوا  األصو  ملى األخا   ّل ال راصر الستيال  الو رى والوصو  إلى 
د.   ال ص 

راساة اللساارّية لدّ وال ي اد  احص و اصر يتطرق إلاى إساااوات األصاوليين فاي ا
زاب هاااا الوارا  الوتكاوال الاال ت ااولوا  ان واو الرصاوص. وتيادر إاّل وي  ير إلاى توي ا

                                           
 . 1/248الخصائصو اهن يّري  و1 
 األسس اال ستوولويية للرهر الرحول مرد سيهوين.  و2 
 . 1/246ا الخصائص يرهر و3 
الااادرس الرصاااي فاااي  تااا  غصاااو  الف ااان ملاااى ااااو  لسااااريات الااارصو وحواااد واااادل رفااااميو  و4 

 . 159 غطروحة د توراصوو 
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اإل ار  في ااا الو اب إلى وا  ان لألصوليين والف ااا  وان فاال فاي ال راياة  ا طران 
مراياااة  ال ولّياااة التواصااالّية   يو اااااو وغ  ااااد الكاااالب الوختلفاااةو مراياااة فاقااات دون  اااأّ 

ة رااومين واان ال اارائن غّن ثّواا إلااى -تواوااا   –و وقااد دمااوا و1 ويين والرحااا  وال اللياايناللغاا
 السياقّيةا

 ة .ال رائن اللفهيّ ا األو ى
 ا ال رائن الو اوّية .وا ث نية

. هااال إّن و2 وفاواااوا األثااار الاااال ت اااوب  ااان اااااص ال ااارائن فاااي تحدياااد داللاااة الااارّص 
ة وواا ات الخطا  التواصاليّ ن استراتيييّ فاق هيال احص الو اصر لي ي  لوا ييد ون اتّ 

 ت اان الوحاادثون ووااا اااو وثّهاات مرااد األصااوليينو وثاال اْ اار ال واقاا  واااو وااا يساات ولن 
ل ترص  ورف تن ... إا ريد ال ااطهي ن الورَسل إلين وف  وا يريدص لير و ْ ليويّ   و3 الورس 

لف ال فاي الوحواودو ا   ف ّن ااص األ يا  داّلة ملى طلا  اص من ااا األور   ولنيتحدا 
وطلاااا  التاااارأ فااااي الواااااووب واااان لياااار إ اااا ا و والثالااااص وااااا يتوقااااف ملياااان الوطلاااا  

فااال ه ااّد إاا  لل ولّيااة التواصاالّيةو فااي رهاار  .و4   ااالوفروف وااا ال يااتّب الواياا  إاّل  اانوو
 او5 تياألصوليينو ون مد  غر ان ريولاا ملى الرحو اآل

 ا واو رفس الح ب .ا الخطا  ا رك  األول
 ا فالح ب خطا  و الب فاملن  ّل وتكّلب.ا الوخاط   رك  ا ث نيا

 و و اارطن غن ي ااون ماااقال  و الو ّلااف غو الوخاَطااا الوح ااوب ملياانو واااا للرك  ا ث  لل 
 يفاب الخطا  ألّن التكليف و تااص الطامة واإلوتثا . 

                                           
 . 41في تداولية الخطا  األدهي  الو ادئ واإليرا وو روارل س ودل غهو زيدو  و1 
 . 12ال حص الداللي مرد األصوليينو وحود يوسف حهلصو ص و2 
 .361ييات الخطا و استراتي و3 
 . 424-423الوواف ات و  و4 
 . 70-66يرهر ا الوستصفىو الغزاليو  و5 
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 اخل تحت التكلياف  اروطو وااي صاحة حدوثانو وياوازا واو الف لو وللدّ ا رك  ا رابع
 وراان و تساا ا  لل هاادو حاصااال   اختيااارصو ثااب  وراان و لووااا  للواا وورو وغن 

 ي ون  حيص يصّ  إراد  إي امن طامة واو غكثر ال  ادات.
طااا  ويااّردا  ماان ويّتااا  واان غقااوا  ال لوااا  غنا األصااوليين لااب يرهااروا إلااى الخ       

اسات والن رطااق  صاح ن ومن وتل ينو ومن ويوص ال القات هيراوااو هال رهاروا إليان فاي
 نو ون ويود الوخاط   الحاكبو والوخاَطا  مترا    روط تح ّ وتداولنو فلزواب الأ اإل

 .و1 واصلالو  ّلف لو اصد الوخاط  و و اا ويود ف ل ي ون وراط التّ 
 

 واصل عند البالغيني الّت - 3
 واصاال. فلااو تتّ  راااواان غلصاا  ال لااوب هدراسااة التّ  –وال  ااأ  –ال اللااة ال ربّيااة 

اولة للحااادص هر  الّ اااالاااومي  اااالرّ  رس اللغاااولو أَللفيراااات رياااف ال اللاااة وراااا هااادايات الااادّ 
  وي في واان ا*و قااا  اإلواااب إهااراايب هاان وحواادغواورااا واثلااة -  ااّل مراصاارص -الكالوااي

خااّا ال اللااة غن ال ياا تى الساااوو واان سااو  إفااااب الراااط و وال ياا تى الراااط  واان سااو  
ة التواصالّيةو واصل في ريااح ال ولّيامي   اوّية قطهي التّ و وفي ااا و و2  فاب الساوووو

  واي غّن الكاااااالب و  هاااااّر وووصااااال ة للكاااااالب اإلرسااااااريإا ي هاااااار الوهاااااائف األساسااااايّ 
وحي  الساااووو  وااا ي اارالحااا اساات والن لفهااي  الراااط و و غن و وواان الوااابّ و3 روووواا ثّ 

 واصل.هويود الخطا  والو افاة هين غطران التّ 
ااو ال اللة   ّراا   ت رير الو رى 132لحويد هن يحيى الكات   تومّرن مهد ا

ااو4  فااي األفااااب واان غقاار  ويااوص الكااالبوو ااااو ف ااّرن 142و  تو غّوااا مهااد م هاان الو فا
فاي    ال اللة اسب ياوو لو ان تيرل في ويوص  ثيار و فوراواا واا ي اون ال اللة   ولنا

                                           
 . 42االستلزاب الحوارل في التداو  اللساريو ال يا ي غدراولو  و1 
اااو وقاد م ارن 131ماش اإلواب إهراايب هن وحود فاي غوائال ال ارن الثااري الايارلو وتاوفي سارة  *

 و .1/50بو الزر ليو مرن ا تغالن  األد .  األمال
 . 1/90الهيان والتهيينو  و2 

 . 27دور الكلوة في اللغةو ستيفن غولوانو ترا د.  وا    ر و3 
 . 1/114الهيان والتهيين  و4 
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فاي اإل اار و وورااا واا ي اون واا ي اون  ساتوا"و ووراااالس وتو ووراا وا ي ون فاي اإل
حتيااايو ووراااا وااا ي ااون يوا ااا و ووراااا واا ي ااون اهتاادا  و ووراااا وااا ي ااون  اا را و فاي اإل

اااطَ  ا  وخ  يْ وورااااا واااا ي اااون َسااا ة واااا ي اااون وااان اااااص  اااا و وورااااا واااا ي اااون رساااائل. ف اوا
ريااد فااي ااااا األهااوا  الااوحي فيااااو واإل ااار  إلااى الو رااىو واإلييااازو اااو ال اللااةوو. و 

اا واصاالو فوّيااز هااين قرواتاااا الوختلفااة و غ ااار إلااى غاااّب مراصاار التّ الت ريااف غّن اهاان الو فا
سااالة ة التواصاالّية ولاياتااااو ثااّب غ ااار إلااى الرّ   اإل ااار  والكااالبو وا اار مراصاار ال ولّياا

وقاااد  اااان ااتوااااب ال اللياااين   ولياااة التواصااال و ّ ااارا  و هيااارا ؛ الاااأ ألّن  هوياااوص وختلفاااة.
ل اللااة التاااي ر ااا ت فااي رحاااا  الوتكّلواااينو وخاصاااة الو تزلااة وااارابو اّتخااااواا وسااايلة ا

ليفااب واإلقرا" واإلرتصار ألف ااراب. وقاد هادا اااا واااحا  وان ت رياف غوائال الو تزلاة 
احا فااي الهيااان ااااوو فااي حااوار طوياال ر لاان الّياا144لل اللااة واااو مواارو هاان مهيااد  ت

 .  و1 نهييوالتا 
ااو فت  د  صحيفتن  وثا اة دساتور لل اللاة ال ربّياة 210 تور  تغّوا   ر هن الو

فااي غكثاار واان  –و وساارحاو  و2 احا هرّوتاااا ألاويتاااافااي طااور ر اا تااو وقااد ر لاااا الّياا
واصالي فاي اااص تراو  غيازا  وان اااص الصاحيفة إلث اات الاومي ال صادل التّ  –وواو 

قاااد ياااا  ملاااى غااااب مراصااار  فاااال را   الوت رّياااة لاااااص الصاااحيفة توّاااا  غّرااان الصاااحيفة.
ياأ وواا ي  طياأ يوواأ   وغملب غّن الاأ غيادى ملصلو فا ر الوتكّلب وال ااّص   ولاناواالتّ 

والوطاولااة والويااااد و و ااالتكّلف والو اااود . وواوااا غخطاا أ لااب ي خطئااأ  األطااو و  الكاادّ  
 .و3 غن ي ون و هوال  قصدا و وخفيفا  ملى اللسان ساال وو

ة التواصاالّية ورياحاااا   ير غااي للوااتكّلب غن ي اارن غقاادار وواان غياال إداوااة ال ولّياا
وفاي اااا إ اار  ألاوياة ت ادير و ااب  و4 الو اريو ويوازن هيراا وباين غقادار الوساتو ينوو

إلاى  ر ألّران يلابّ وصاى الواتكّلب  ويار اة التاوم  الوخاّطهين ووواف ة الحاا  للو اابو فحاين ي  
                                           

 . 1/12ب.ن و1 
 . 136-1/135ب . ن  يرهر ا و2 
 . 1/136الهيان والتهيين  و3 
 .1/138 ب. ن و4 
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س ي ااارن  ااا ن ي اااون وااان و ااااري الخاصاااةو ير ااادص إلاااى غّن   الو راااى لااايو  وو1 الت  ياااد
اا رن ملااى الصااوا  و ااالأ لاايس يّتصاارو  اا ن ي ااون واان و اااري ال اّوااةو وغّن واادار ال ا

حراز الورف ةو وو وواف ة ا واصال وقراا  التا  .و2 وان و اا وو  ااب  و لحا و ووا يي  لكالّ  واا
اص مان الخطا اةو غّواا و ألّران تحادا مرد   ار هان الو توار ااي اللغاة و اافاة   فر  فوان ال ا

الواااا  غّراان يااتكّلب ماان الّلغااة ال ربّيااة. واا اااد     اارو  الو اااب والو ااا  دلياال ومياان   ااّل 
 واصل وو الوتل ي.ال راصر التي ت ّال ال اّص في التا 

واصل في يّو ووا ون  ّأ في غّن الدراسة ال اللّية اي األقر  إلى دراسة التا 
رّية موووا  حتى رالت و ارة واوةو وقد تهافرت راسات اللساتفي  الدّ تح ث افّي وبيئة  

في الأ مواول مديد و غّولاا خدوة ال رآن الكريبو إلى يار  مراصر غخرى ملى قدر 
واصل ون ت ثير في الحيا   هير ون األاوّيةو وراا ملى سهيل الوثا  وا للكالب والتا 

في آليات اإلقرا"   حثوا –خاصة الو تزلة  -ال ربّية.  وا غّن ف َرق الوتكّلوين 
ليحتياي آلرائاب الف رّية وواااهاب ال  دّيةو وون ثّب استثوار  ّل مراصر التواصل 
اللغول لهلو  ااص األادان. فال لرو غن ي ون ال  د التواصلّي التداولي ون غاب 

و واصلة التّ ا  لرا ر ية ال لوا  ال ر  إلى موليّ وا اا تتّ  رات ال اللة ال ربّية.و وّ 
او ي ولب يغفلوا ال راصر األخرىو  ا  قرا  التواصلووف رهروا لاا ون خال  الّلغة   دّ 

 تل يوو وي ون الأ في سياقو  لو وساوو  رس   الرسالةو التي تكون هين وتكّلب  و  وايا
  وال يخَف مليأ غّن الحا وو وفي الأ ي و   السّ اكيوا و تاى و ينا الو ابو غو
 ايةو وو اب التارئة ي اين و اب  ّ  اب ال  ر ي  اين و اب الفاوتنو فوو اوات الكالب وت

وارحطاطن في الأ  حس  وصادقة الت زية ... وارتفا"   ن الكالب ون  ا  الحسن 
وورن ريد اكتوا   .و3 وال هو وووالكالب لوا يلي   نو واو وا رسوّين و تاى الحا  

                                           
 ا ب.ن والصفحة .يرهر و1 
 الصفحة .ب.ن و  و2 
 .169-168 وفتاح ال لوب و3 
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 الخطاطة  اايو ن توثيل و ستة واصل في الووروص التراثي ال ربيو وايمراصر التّ 
 اآلتيةا

                           

 
 َط طة ا  واصخ بعن صر ا وورو  ا  س ني ا عربي       
 

 الو اب/و تاى الحا 
  السياقو

 ساوو 
 تل يو و  

 

 وتكّلب  الرسالة
  و ل يو

 اللغة        
 غو وا ي وب و اواا  

 لو غدا  التواص

 الوواا ة
  ال فر و
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 واصل وعناصره عند اجلاحظالتَّ
فا ّن األ حااص هيارا  فااب الارّص ف ااو  قاد اااتبا  وااا 204 ت إاا  ان ال ااف ي

تل ايو هيارا  اإلفاااب؛ غل إفاااب السااوو غو الو   -لاالأ فاال  مان -اا  دص غولْت مرايت
َل الوخاَط    فحاون. وبالأ ف د غ ْدخ  فاي  غساسايّ     رصر   و اا إقرامنو وقوو الوياد  واا

خاطاا و و التااالي اإلرت ااا  واان اإل ااتغا  ملااى الاارّص  وري ّيااةو ااابا ال احااص ف اال التا 
رتاي قوامد وغساس ااا طة ملى رّص هياريّ   فاون واستخراي غح اونو إلى اإل تغا  و واا

 خاَط .اوو غو الو  ة إفااب السا ل وليّ 
 ارز فاي احاو الال غساب    ل ئد في ااص األ حاص  غهو مثوان اليَ و ان الرا

وثالّية في  ت نو والاأ  وراماتان   و تودا  هيدالويّية هيارّية تحديد  روط  ألرتاي الخطا
الو اوّياااةو وسااات وال  فاااي ودّوراتااان غساااالي  التروياااو واإلساااتطراد حاااا  الوتل اااي الرفساااّية و ل

 .و1 للتروي  ملى ال ارئ و ّدص إلين
إّن س ة ملب غهي مثوان وفطرتن ي لتن ون غوائال اللغاويين الااين يرّهااون ملاى 

واصل اللغولو فالهيان مردص   اسب ياوو لكّل  اي    اف لاأ قراا" الو راىو غاوّية التا 
الااأ   ألّن واادار األواار والغايااة التااي يياارل إلياااا  و2 الاااويروو واتااأ الحيااا  دون 

 . و3  ال ائل والساووو إّروا او الفاب واإلفاابوو
واصاال واصاال اللغااول والتا اللااةو وتحااّدص ماان التّ ا إلااى غرااوا" الدا ح وااا ترّ اان اليااا

صااا ةو وقاااد وصااال اليااااحا إلاااى اااااا  اإل اااار  وال  اااد والخاااا والرّ  وساااائل األخااارىا ال
و فاااالو رى الاااال يرسااالن و4 واصااالغاااة وااااي التا و راااى إرطالقاااا  وااان الوهيفاااة األولاااى لل  ال

اا الالت ملااى اوو إّروااا يحولاان لفااا غو وااا يرااو  مراان واان غصااران الاادا الوااتكّلب ويتل اااص السا
الالت الخوساة  اار  واسا ة مراد الدارساينو و ولرّص اليااحا فاي تحدياد الادّ و5 الو اري

                                           
 . 19-18 لّية وال حص ال الليو س يد الر را الورايّية األصو يرهر و1 
 . 1/76 الهيان والتهيين و2 
 ب.نو والصفحة . و3 
 . 195 صولاا واوتداداتااوو وحود ال ورل ال اللة ال ربّية  غ و4 
 . 1/76 يرهرا الهيان والتهيين و5 
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 ااان وال ر ت ااد غّراان  اإلو   ثينو ااااا وااا غّكاادص غحااداب   ولااناحو ثاار  است ااااد مرااد ال ااا
ملاااى راااص   اااااا يتوياااز  اإلحاطاااة وال وااا  فاااي التف يااار فاااي ووااااو" الكاااالب ال ثاااور 

ولاااب  .و1 واصااال هاااين الرااااس  الوساااائل اللساااارّية وليااار اللساااارّيةووال  ااارلو وقااااايا التّ 
خاط  هّيرااا  حتااى ي لاان ال/احا  الرسااالة ااان ااتواااب الّياا ااد في تصاار األواار ملااى الااأو 

ا إّروااا الراااس   ااف األوائاالقااا    ن قيااد ال حااصارساال ااتاانو يااا  فااي ودّورتااو ااا ال  للو  
 .و2 ووغحاديصو ف ن استط ت غن تكون غحسراب حديثا  ف ف ل

  ارت اااص ساا واصاال  طاارق للوحافهااة ملااى زخااب التّ  وقااد حاااو   الياااحاو اهتكااار      
ويان التادهير    و حاين قاا او3 يال  اي ال يواّل ال اارل الوتل يو ف دخل اارو ا  وان الح

فاي الكتااا  إاا طااا و غن يااداول و ّلفاان ر اااط ال اارئ لاانو ويسااوقن إلااى خّطاان  اإلحتيااا  
لنو فون الأ غن يخرين ون  ي  إلى  ي و ووان  اا  إلاى  اا و   اد غن ال يخريان 

 .و4 ون الأ الفنو وون يواور الأ ال لبوو
صاااا  و ياااوار ال اللاااةو والوهيفاااة األساساااّية لكاااّل اتّ و  الهياااانو مراااد اليااااحا

لغولو والاأ ألّن وادار األوار والغاياة التاي ييارل إليااا ال ائال والسااوو إّرواا ااو الفااب 
اللغاول وان  اّل واصال التّ  احا قاد ماال  ووااو"ا قلراا غّن الّياوال رغاالي إا .و5 واإلفااب
لويتوو والواااااتكّلب.  واااااا درس ة اللغاااااة ووهائفاااااا ومالقتااااااا  ااااااو إا طااااارح قاااااايّ يوار اااان

واصل ون خال  و الية قاّية وتام  اإلسات وا  اللغاولو  الت ويشو ملى مولّية التّ 
ا فااي غو  الودّورااة ووااا ي ّطاال مولّيااة التّ  اال والورَساال إلياان هاال ل ااد ت ااوا واصاال هااين الورس 

اا فاااو ي اادرأ  .و6 الطة والااااروو  ولاان ا   الّلااابا إّرااا ر ااوا  ااأ واان فترااة ال ااو  ... والسا

                                           
رااد الورهاارين ال اادوا و وحوااد الصااغير هراااريو ويلااة اللغااة واألد و و اااد اللغااة وفاااوب الاارص م و1 

 . 53و 12/1997ال ربية وآداهااو ياو ة اليزائرو "
 .2/75الهيان والتهيينو  و2 
 . 153است  ا  الرص مرد ال ر و د. وحود و ارأو  و3 
 . 3/366الهيان والتهيينو  و4 
 . 143الوييدو ال اللة واإلتصا و د. يويل مهد  و5 
 . 1/3الهيان والتهيينو  و6 
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واصاال وغثاارص فااي الحيااا  اإلرسااارّية مرااد واصاال اللغااولو وي هاارز رهرتاان لااااا التّ غاوّيااة التّ 
والالفات غرراا لاو رهرراا إلاى  .و1 حديثن من ووسى وغخين اارون مرد إ ادتن  الفصاحة

وااا يااا   اان الياااحا حااو  وهائفّيااة اللغااة لااب ريااد  هياار فاارق هيراان وبااين وااا ترااادل  اان 
ااا  والوخاَطااا  وقراااا  اإلتصاااا و غو اللسااااريات الح ديثاااة وااان ت كياااد ملاااى وياااود الوخاط 

 .و2  رغ في رهرّية التّل يووا ي   ئ التر يز ملى ال القة هين ال ار 
ا د رّ از اليااحا ملاى طرفاي التواصالال اووو وي ال لاياة  الهياانو الوتكّلب والسا

اارياااح ال ولّيااة التواصاالّيةو فلااب ياااتّب  طاارن دون اآلخاارو غو ملااى ال الة وحاادااو غو رسا
كاواال هااين مراصاار فاماال والتّ  ويااّرد ر لاااا واان وااتكّلب إلااى ساااوو  غااف الرهاار ماان التّ 

ال ولّياااة التواصااالّيةو   ألّن وااادار األوااار ملاااى الهياااان والتهاااّينو وملاااى اإلفاااااب والاااتفّاب. 
واصاليو ويتحاّدص و فااو ي  ايد  اللغاة ودورااا التّ و3 ووو ّلوا  ان اللسان غهاين  اان غحواد

ي اااااد غن ي ااااون ورادفااااا   فااااا الهيانوو  وااااا اااااو واااااا و .لوتل ااااي والرسااااالةماااان ال اااااّص وا
واصااالو ن فااي  الهيااان والتهيااينو ييااد الحااديص ماان التا واصاالو وواان يااتو ا تّ لوصااطل  ال

د طرفااااي    اااا الن اللفهّيااااة والسااااويائّيةو وهثوثااااا  فااااي ثرايااااا الكتااااا . وواااان الااااأ غّراااان حاااادا 
ب  مراأ  اري ان فاي الفاالو إاّل قولناواصل وبّين غاويتاوا في التّ    والوفا ب  لأ والوتفاا

ب...وو غن الو فا َب غفال ون الوتفاا
 .و4 

الحديص من صحيفة   ر  في سياق وي ير في وواو آخر إلى غاوّية الوتكّلب
  وير غااااي للوااااتكّلب غْن ي اااارن غقاااادار الو اااااري ويااااوازن هيراااااا وبااااين غقاااادار هاااان الو تورا

غقادار الحااالتو فيي ال لكاّل ط  اة وان الاأ  الواا و ولكاّل حالاة وان الوستو ينو وبين 
ولّياة التواصالّيةو فرياد و وااو الطارن الثااري فاي ال غّوا الو خاَط  .و5  الأ و اوا ...وو

                                           
 . 8-1/7ب.نو  و1 
يرهاار ا الرهريااات اللسااارية وال الليااة واألدهيااة مرااد الياااحا واان خااال  الهيااان والتهيااينو وحوااد  و2 

 .69-68الصغير هراري و 
 . 1/11الهيان والتهيينو  و3 
 ب.ن والصفحة . و4 
 .139-1/138و الهيان والتهيين  و5 
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  إاا لب ي ان الوساتوو غحارص ملاى واصل اللغول في قو  الياحاارياح التا دورص في إ
اخل فااي  اانو و ااان الر صااان الاادطور ال ائاال   اإلسااتوا" واان ال ائاال ملااى ال ااو و لااب يهل ااغ

لاة في اإل  .و1 ستوا" ورنووقولن   در الخ 
وغّكاااد اليااااحا ملاااى غاوّياااة  الو اااابوو إرطالقاااا  وااان رباااا الصااايغة  الساااياقو   اااد غن 

و  الاال و2 غص   و ياس الكالب في  ا  الحسن وال هاو   حسا  وراسا ة الكاالب لواا يليا   ان
وواااو اإلييااز واإلطراا  ووخاط اة الولاوأو وواا إلاى الاأو ريدص في حاديص اليااحا مان 

ّرواا االتي غثرى مليااا تختاتب  الت كياد ملاى اااص األاوياة و  ر هن الو تور وصحيفة    ... واا
حاااراز الورف اااة واااو وواف اااة الحاااا  وواااا ييااا  لكااالّ   و ااااب وااان  وااادار ال ااارن ملاااى الصاااوا  واا

ن وااو الوسااتوو يياا  غن يرامااي قاادر اااااا و فااالوتكّلب الااال يريااد غن يااري  تواصااالو3  و ااا وو
 الوستوو وو اون.

اااا الةو غاويااااة قصااااوىو ف ااااّدد ملااااى األرسااااياب هااااين األلفااااا  وقااااد غولااااى الياااااحا  الرسا
واصال اللغاولو فتاراص واات الهياان الاال ااو مرادص غقار  واا ي اون للتّ والو اري وي لاا ون و وّ  

 ائوااااة فااااي صاااادور الوتكلوااااين ملااااى غاويااااة الكااااالب ودورص فااااي الك ااااف ماااان الو اااااري ال يلاااا   
خ اراب مرااو فال سهيل إلهاار الو اري ير  في غااارابو والتي ي حيوالوتصوّ  اا ا راب لااو واا

 . و وااا وا ي ساير  وا ي  رن اليوب  اإل ال و4 الخفّية الوستور  سوى الكالب
اللغوّيااةو والتااي  ااان ال صااد وراااا   ااد اساات راف ااااص الروااااي واان ياااود الياااحاو 

واصااال اللغاااولو اول للتّ ر الّ اااةو هااال الحتوّياااةو لاااااا التصاااوّ الرتيياااة الطهي ّيااا  التوثيااال ال الحصااارو فااا ّن 
 .و5  وو تاى الحا لو   وتن  ارور  ربا الو اب  الو ا  ووالئص هوهائفّية الكالبو هروز ف ر والت ه  

ماااان  واصاااالي لّلغااااةو وتحااااّدص  ال ااااو   اااا ّن الياااااحا قااااد ومااااى ال  ااااد التّ ريا ولااااالأ ي اااا
الف ل اللغول واوا  ان الحّيز الال يترّز  فيانو   طاو  غنا  ارت ن إلى   مراصراا الواوةو ف د 

الحاااّد األدراااى الرهااار مااان و اصاااد وريااازص ولاياتااانو ي اااوب ملاااى ثاااالص مراصااار رئيساااّية توثااال 

                                           
 . 2/315ن و ب .  و1 
 .305ال اللة واألسلوبيةو وحود مهد الوطل و  و2 
 . 1/136 الهيان والتهيين و3 
 . 1/75ب.نو  و4 
 . 208 التف ير ال اللي مرد ال ر  و5 
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ا الوتكّلب/الساااوو/الكالب... وتفّطراان إلااى ااااا الياراا  غواار او  ااا  ... للهيااان اللغااولو واااي
واة ... فاي واصال إلاى و ّوراتااا األساساّية لاب تاتّب إاّل فاي ح  اة وت دّ  غّن فرق ة هاار  التا  الأ

 .و1  وورطاق وا غ طل  ملين  رهرّية التواصلو 

                                           
 .183-182 التف ير ال اللي مرد ال ر و1 
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 املبحث الثاني
اايجيج ااتصرييحجة اإلسرت

 
امفهومااإلسرتايجيجة :

وذلك  َيرتكز دور الَمقاصد بوجه عام على إخراج المعنى كما هو عند الُمَتكل ِّم،
ااتلزم منااُه ُمراعااا  كسعس ااع التعبياار عاا  خصااد ِّ ماا  خااّة اختسااار ا تااتراتيجس ع التاا   مااا سِّتل

 .(1)العناصر التساخس ع األخرى مع ُمراعا   د،الَقصل  ذلكَ  تتكع ل بنقلِّ 
معهومااااا  اااااا عا    –باعتماااااد معسااااار األتااااالي  ا نجاز  ااااع  –ولإلتااااتراتيجسع 

ام نتهااج الرارا الُملتوَساموصوة بمبادأ إ ،ة ُمقتر  بالُمناور  و الُمواربعمعهوم أو   ع و ترتُّ
لوتا ل اللُّغوس اع ا عِّ ومعهوم ثاٍ  َتدةُّ فسه ا تتراتيجس ع على مجموع المتلك الُمّ م لها ،

االها الُمااتكل م وسُ  اار حعحاادُ  التاا  يتوته عهااا فاا  تحقياا  الَمقاصااد الصه ُّ وُ وه ِّ و  بينهااا َتعاااع
منس ع   .(2)الض ِّ

 قاااا ِّ وات ِّ  والحاااذاِّ  تل علاااى المهاااار ِّ َعااانل ع مُ تاااتراتيجس  دالل  لمصااارلل ا الااا والحقااالُ 
على تصر ف القوة بما يواف   رواختدا ،ترار البّغعم أتكل  المُ  كِّ وامتّ نععِّ الصه  صوةِّ أ

اا  المَ المقااام وسحق اا  ر اضااع  و  ، وترتياا   وتساتااع   ع بهااذا المعهااوم تمييااز  تااتراتيجس  ا و  د.قاصِّ
اامها الُمااتكل م وهااو سَ  .(3)صاانعع حكااامُ وا   آلااعٍ  وتمااامُ  تحضاار فاا  تل إنههااا الراارا التاا  يترته

الماثث ِّر  ع الخرابس اع و لعملس اُمخَتلف العناصار المقامس اع الحافهاع باذهنه ُمخاَربُه وستتدع  
 .(4)، والت  فيها َينلَعقُِّد الخرا فيها

هااا  اللُّغاااع أصاااواتُا  -عاللتاااانس  فااا  مجااااة الدراتاااا   –عناصااار ا تاااتراتيجس ع و 
جااوهر   هااو انتهااام جمسااع العناصاار اللتااانس ع فاا   مااع فاااراٍ  ،تراكيااَ  وصااوراُ ومعاااجَم و 

اااٍع ُمصاامه  خا مااع علاااى َتعاعااال  عتبارس اااعِّ و الععوس اااع،  االمٍع مدروتاااٍع خالَساااٍع مااإرااارِّ ُخره
                                           

 . 180اتتراتيجسا  الخرا  ،عبدالهاد  ب  هافر الاهر   (1)

 . 332، عبدهللا بهلوة لوصاسا األدبس ع  مقاربع أتلوبسعا (2)

  .14/ 1البسا  والتبيي   (3)

 . 333الوصاسا األدبس ع  (4)
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دراك المَ جمسااع تلااك العناصاار و  وهكااذا  .لعاُ د المرتااوم َتااَصااقل المكونااا  لتحقياا  الغاسااع وا 
د الخرا  بوصعها الرر   الت  ُتوصِّ ع ف  تغدو ا تتراتيجس ع ذا  مكانع هام   ل َمقاصِّ

عا ِّها ال ل ، كما ُتعي  على إدار  الحدي  بإضل راا  ماع واف  و ته الُمرتِّ االنتجام على الخِّ
ساا الذ  َسههر  فسه .  الت 

ول  عنايتاه لتبلسا  ع التصر حس ع عنادما ُياا تتراتيجس   عماةو لجأ المتكل م إلى اتت
هاااه خصاااد  وتحقيااا  هدفاااه الخرااااب ، ورغباااع فااا  أ  سكل اااف المتلقااا  بعمااال ماااا، أو يوج  

اا بعاااد  عاا  الضه لععاال متااتقبل    و توجيهااهرر ماا  جهااع ُأخاارى، ألمصالحته ماا  جهااع، وا 
ه المتكل م بخاربه إلى التكثير م  فا د ِّ معي  متلقي  فستاتعمل هاذ  الُ  ، وُسعترض أ  يتج 

ا  فاااااا  اااااااكلها األكثاااااار مباااااااار  للداللااااااع علااااااى خصااااااد  كاااااااألمر والنهاااااا  االتااااااتراتيجس  
 الصر حي ، فسكو  خد أكثر م  العا د  حتى ستتجي  المتلق .

ااادِّ  حُ ع ُسصااار ِّ وفااا  ا تاااتراتيجس ع التصااار حس   اااُ  بالَقصل اااٍع  الُمخارِّ أو و ُيرفقاااه بُحجه
بهاذ  وهاو  الوضاوح.مقاصاد  تاالكُا متالك الُمبااار  و  ، وسكاافُحَجٍج تدعمُه و ُتار َِّعهُ 

لااااُه ُفرصااااع التأو اااال أو الاااات خل   ماااا    ، وال َيااااد ل ا تااااتراتيجس ع، َسقاااا  الُمَخاَراااا  الحياااارَ 
علاى  ستتعملها الُمتكل م لبلوغ مقاصد ، تههر ط الت رَ فالخُ  مضمو  الرتالع الكّمس ع.

رادا   ااااكل أنتااااا ُتتاااي ر الخراااا  نحاااو بلاااوغ تلاااك المقاصاااد، إذ  ا تاااتراتيجس ع ))ار ِّ
دها كعاءَ  ا.(1)ل الت داولس ع ف  خرابهِّ((  الُمرتِّ لغوس ع ُتجت ِّ

 

ااإلسرتايجيجَّ اواألفعالااتكالمجة :ااا
د  م  خّة  اكل ال لغع الت  ستاتعملها مبااار ، وفا  للمتكل م أ  ُسعب ر ع  َخصل

ما َيتراب  مع معنى الخرا ، كما سمكا  أ  ستاتعمل التهلماسل وبعاض األتاالي  غيار 
المباار   سصاة المعنى المقصود، ولك  باتتعماة الخراا  المناتا  للتاساا، فتناتج 

 .(2)عنه داللع سعهمها الُمتلق ، وه  حتمُا تتتلزم خصدُا يدةُّ علسه الخرا 

                                           
 . ) م  مقدمع الكتا (إتتراتيجسع الخرا  (1)

 .22عبد التّم اتماعيل  علو  التداولسا  علم اتتعماة اللغع،  (2)
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فععااال ا نجااااز هاااو ماااا يتصااال بالجانااا  المقاااام  للجملاااع،  الاااذ  يواكااا  فعااال 
د مناه القوة  ليربره بقصد المتخاربي  وأغراضهم م  مقوة الجملاع، كاأ  سكاو  القصا

أو النهاااااى، أو الوعاااااد، أو الوعياااااد، وغيااااار ذلاااااك مااااا   ،ا خباااااار أو التاااااثاة أو األمااااار
سااااااع التخاراااااا  تبادلهااااااا فسمااااااا ع التاااااا  ينااااااو  المااااااااركو  فاااااا  عملاألغااااااراض التبلسغس اااااا

 ع.ع واجتماعس  ع وتواصلس  ع تنهر إلى اللغع بأنها هاهر  خرابس  .أل   التداولس  (1)بينهم
د الاادالال  بتعيااي  أفعاااة الكااّم التاا  سمكاا  أ  تتضاامنها الجملااع، والتاا   وُتحااد 
تمثااال القصاااد الحقسقااا  للماااتكل م، فهااا    تتاااهم إلاااى جانااا  التاااساا فااا  تحدياااد الداللاااع 

 .(2)   واصل بينه )المتكل م( وبي  المخارَ قع ونو  الت  الدخس
ع لمااا ا  التداولس ااولهااذا ُعااده  نهر ااع األفعاااة الكّمسااع ماا  أهاام جواناا  اللتااانس  

ُّ عاا  الحِّ  جاج...وغيرهااا، فلقياا  اهتمامااُا بالغااُا تضاام ه ماا  آلسااا  القصااد وا فاااد  فضاا
 ا  الحديثع.ف  اللتانس  

تااع علااى مااااركع أراارا، الخرااا ، واألتااا  فسااه ع ُمث وبمااا أ   الكااّم عملس اا ته
الماااتكل م والمتاااتمع، وأ   نهر اااع أفعااااة الكاااّم خا ماااع علاااى فرضاااس ع أتاااا  معادهاااا أن اااه 
ُسقصاااد باااالكّم تباااادة المعلوماااا  والقساااام بععااال خاضاااع لقواعاااد مضااابورع فااا  الوخااا  

مواخعااااه نعتااااه،  و هااااد، هااااذا الععاااال إلااااى تعتااااير وضااااعسهع المتلقاااا  ونهااااام معتقداتااااه و 
ع المبحاا  جاناا  ماا  الجواناا  التداولس اا عاارض فاا  هااذا، فقااد ارتايااُ  أ  أ (3)التاالوكسع 

وهو)أفعاة الكّم( بغسع بسا  أ   المورو  العربا   اللغاو  يزخار بماا جااء باه البااحثو  
جاو  ع وبخاصع ف  )نهر ع أفعاة الكاّم( وفا  تصانيف  ا  التداولس  ف  ميدا  اللتانس  

    j.Seralتيرة 
 

                                           
 علام اتاتعماة اللغاع( )ضام  كتاا  التاداولسا حياى بعرس سلععل اللغو  بي  العلتعع والنحاو، ا (1)

98. 
 .112تام  عساد وكر م زك  حتام الدي  ونجي  الر    حنا معجم اللتانسا  الحديثع، (2)
 .85 آفاا جديد  ف  البح  اللغو  المعاصر، محمود أحمد نحلع (3)
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  Speech acts  اأفعالااتكالميداوتجة
ااامى  ع التااا  وضااااع  الدرجاااع الثالثااااع، وهااا  نهر اااع األفعاااااة الكّمس ااا عتداولس اااوتت 

اع Serale   J . ، وأخاام بناثهاا  تايرةAustinأرروحتهاا  أوتات   مجالهاا،   ، ثام وته
 ع علااى فرضااس ٍع أتاتااها أ   الُجماال فاا وتقااوم هااذ  النهر  اا .فاا  أرااوار، باااحثو  آخاارو  

ن ماااا تاااثد  وهاااا ف تخ تلاااف بااااختّ، اللغاااا ِّ الربسعس اااع ال تنقااال مضاااامي  مجااار د ، وا 
ااساخا  والمقامااا  قااه التاالوك ، فتعيااد رلبااُا، أو تااثااُل، أو وعاادُا، أو غيرهااا، ممااا سحق  الت 
خارااا  عناااد علمااااء اللغاااع الُمحااادثي  بوجاااود الععااال وتاااتم  عملساااع الته  اللغاااو  مااا  الععااال.
ع حتاا  مقتضااى   القااو  االنجاز  ااى فعاال ا نجاااز، و  تتحقهااة إلااالكّماا  الااذ  يتحااو  

ُّ انجاز  ااا ُا ناجحاااُا أو الحااااة ألن اااه ال سمكااا  وصاااعه بالصااادا أو الكاااذ ، فقاااد سكاااو  فعااا
، فقااد ختاام تاايرة (1)مخعقااُا، أو إذا كااا  ستااتجي  لمقتضااى الحاااة ماا  عاادم ا تااتجابع 

 ع إلى ختمي  هما األفعاة الكّمس  
 ال  حرفسع لقوة مااألفعاة الت  لها دال -
 ع لعهم ملعوظ ما.وأفعاة ذا  داللع غير حرفس   -

 ع فهم األخواة، حت )تيرة(، ف  أربعع مراحل  وتتم  عملس       
 إنجاز فعل القوة. -
 مرحلع ا تناد، أ  الععل الذ  يربط العّخع بي  المتخاربي . -
 مرحلع إنجاز القصد م  القوة وتنعيذ . -
ع العهام، لتأثير، وهو الاذ  يتارك أثارُا فا  ذها  المتلقا  لتاتم  عملس امرحلع وجود فعل ا -

ااااللاااع ا تاااتلزامس  وهااا  الد   ع إلاااى المتلقااا  ،الحرفس ااا اللاااعالد  وانتقااااة    بااادورها ع التااا  تتحق 
 بارري  هما 

 ع للمتخاربي .ع المعرفس  ع العكر   القدر  على معرفع الخلعس   -

                                           
 .28مدخل إلى اللتانسا  التداولسع، الجسّل  دال ، تر  محمد سحسات  (1)
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واصال، ع الت  المتلقا ، وفيهاا ياتم  العهام أثنااء عملس اع لادى ا  ا تتداللس  المرور بالعملس   -
 تلق .ل والمُ رتِّ واف  الضمن  بي  المُ مقاصد ا خبار على الت   تبنىوبذلك 

وخاد َعمل)تايرة( علاى تراو ر نهر  اع األفعااة الكّمس اع، وأضاا، إلاى ماا جااء 
 ُّ َم لهاااذ ِّ األفعااااة تصااانسعُا جديااادُا وبااادس اااُع، وخاااده َسقاااوم علاااى ُأتاااٍ   به)أوتااات ( أفكاااارُا هامه

  (1)منَهجس ٍع ه 
 الغرض ا نجاز . -

 إت ِّجا  الُمرابقع. -

 ارط ا خّ .   -
خاراا ، ومختلااف وخااد عمااد الجاااحا فاا  )البسااا  والت بيااي ( إلااى تبناا  خواعااد الت  

ل الكّماا  الناااجل،   الععااع، التاا  بهااا يتحق ااع والدينس ااع وا جتماعس ااالمواضااعا  اللغوس اا
بوجود خدرا  ومقاصد للمتخاربي  علاى بنااء النتا  االتاتدالل   فاد ، ذلكلك  تتم  ا 

للخرااا  والتااأثير فاا  اوخاار للوصااوة إلااى تحقياا  النتااا ج المرجو  ،هااذ  المقاصااد التاا  
تاانتبي نها مااا  خااّة تربيااا  تصنيف)تااايرة( لةفعاااة الكّمس اااع علااى بعاااض نصاااو  

      في البيان والتبيينومختاراته  الجاحظ
 :Assertivesالتقريريات  .اإلخباريات أو1

 وغايتهااا الكّمس ااع تكماا  فاا  جعاال المااتكل م متااثواُل عاا  وجااود وضااع األاااساء، 
،  (Words to world) واتجاا  المرابقاع فا  القصاد ا خباار  هاو ما  الكلماا  إلاى العاالم

ناع، وأفعااة ع معي  أما الغرض ا نجاز  فيها فهو نقل المتكل م لواخعع ما ما  خاّة خضاس  
 .(2)  أفعاة ا سضاح  لصنف كل ها تحتمل الصدا والكذ ، وتتضم  هذا ا
نع الت  تصن ف ضم  ا خبار         ا  ما أورد  الجاحا، خاة وم  نصو  المدو 

                                           
 . 50 – 49ُينهر  آفاا جديد  ف  البح  اللغو  الُمعاصر، محمود أحمد نحلع  (1)

هر اااااع االفعااااااة الكّمساااااع باااااي  فّتاااااعع اللغاااااع المعاصااااار   والبّغياااااي  العااااار ، تااااايد هااااااام ن (2)
 . 79.وُ نهر آفاا جديد  ف  البح  اللغو  المعاصر 30الربربا   



 ايجيج  الصصييحجة  اإلسرت املبحث الثاني:                                                            لثاني  الفصل ا
 

 
 
 
 
 
 

 

 120 

ثنا مهااد  باا  مسمااو  عاا  غااسّ  باا   وخالااد باا  خاادا   حااده )) خاااة العا ااا   
َنا علاى رتاوة هللا)  وآلاه( فا   مل ير، ع  أبسه، خااة  َخادِّ خ ِّ وفاٍد َفُقلناا  ساا رتاوة هللا الا ِّ

َولنا رواُل، وأنَ  الجعنع الغارهاء، فقاة أيُّهاا الن اا ، خولاوا بقاولكم وال  أنَ  تي دنا، وأنَ  أرل
نهكم  .(1)رتوله((الاسرا ، فإنهما أنا عبدهللا و  ستَتعِّزه

ار الُمتكل م لِّااواهد ا خبار  ا  الذ  م  اروره اتتحض ُسعدُّ هذا الن ُّ ضم 
ااد صاادا مااا ُتث  ااند الااذ  ماا  خّلااهِّ َسقااره ُ ك  ااُد ، لهااذا نجااد الاان   سحعااُل بالته َيَتحقهاا  الَقصل

ذا ألقينا نهار  علاى األفعااة الاوارد  فساهِّ نجادالتهواصل  و  أغلبهاا  أ ه  الَمرل  التهداول . وا 
َنا، فقلنااااا، فقاااااة. وماااا  المضااااار  فعاااال واحااااد   مل ثنا، خ اااادِّ بصااااسغع الماضاااا   خاااااة، حااااده

نهُكم، وم  األمر فعل واحد  خولوا، وهذا ما ترلهبته صسغع الخرا ، ماع العلام أ ه ستَتَعز  
اااا الععاااُل فأمثَِّلتاااُه  :دأ  علساااه علمااااء النحاااو، فتااايبوسه سقاااوة مااااهاااذا التقتاااسم هاااو  ))وأمه

ُأخذ  م  لعا أحدا  األتماء، وُبني  لِّما َمضى، ولما سكو  ولم سقع، وما هاو كاا    
ع(( وَتنو   األفعااة داللاع علاى الت غي ار. إ ه وجاود األفعااة فا  الخراا  إنهماا ، (2)لم ينَقرِّ

اصرب  بالتقر ر  اع نتيجاُع لرغساا  األفعااة  َتدةُّ على الَحركعِّ و الَحَيوسهع، كما أ ه النه   
ارد وا خباار، وما  المعلاوم أ ه أتاالي   بصسغع الماض  التا  تناتا  مقاام القا   والته

  بمااااا َتضاااامهنته ماااا  حقااااا  . إال  أ ه األفعاااااة بكاااال ِّ فاااااد  المخاَرااااغرضااااها إ ا خبااااار
َنع فاا  القااوة كمااا َسقااوة تاايرة أ  مااة :((أصاانافها ذا  أبعاااد تداولسهااع، فلهااا خااوه  ُمَتضاام ِّ

ااسَغُع التاا  َيخااُرج بهااا الكااّم، كااأ   ااا بِّقااوهٍ  إنجاز هااٍع ُمعيهنااٍع، والقااوه  الت عبير  ااع هاا  الص  اللعل
ديدُا أو التِّماتُا أو َتقر رُا...((َسكو   وع  . (3)دُا أو َتهل

اااااا علاااااى متاااااتوى الُجَمااااال فقاااااد زاوج الااااان   باااااي  الجمااااال الخبر  اااااع و الجمااااال  أمه
 ع، فم  الَخبر  ع خوله ا ناا س  
ثنا مهد  ب  مسمو ... -  َحده

                                           
 . 195 – 1/194البسا  والتبيي   (1)

 . 1/12 .كتا  تيبوسه (2)

 . 140، محمد معتاح (الخرا  الاعر )اتتراتيجسع التنا  (3)
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َنا َعلى رتوة هللا ) - مل  (. َخدِّ

أو الخرااا  الت واصاال  والخباار، كمااا هااو معاارو، عنااد القاادماء، الكااّم الُمعيااد 
ااادا و الكاااذ  اااُز (1)الاااذ  َسقباااُل الص ِّ . وُسعااادُّ ا خباااار مااا  األفعااااة الت وجيهس اااع، ألنهاااُه ُسحع 

الُمَتلق  لِّرده فعل الُمتكل م، حي  يتمك   الُمخبر بعد ذلك م  َتحديد َمَقاصاد . ،إ ه حمال 
ز دور الُمتلق  ف  تععيل عملسهاع هذ  اولس ع ف  ُبعدها الت داول  ُسعريها ُبعدُا دينامس ُا سُ  عز 

التهواصل. وبهذا المعهوم ُسحق   الخبر ا خنا ، والقصد منه تحقيا  ا تاتجابع و التهقُبال 
 عند الُمتلق .

 وم  الجمل ا ناا س ع     
اااداء للر تاااوة)  وآلاااه( بااااألدا  ) ساااا(  - اااداء  ساااا رتاااوة هللا... أيُّهاااا النهاااا ، والن ِّ الن ِّ

دِّ ِّ  ر  ومناداته.لس  لُِّبعل نهما لتحبي  ذكل  ، وا 
 األمر  خولوا بقولكم. -

نهكم الاسرا ، وفسه رل  الكف  ع  الععل. - َتعِّزه  النه   ال َستل

نهكم(، واتاااااتعماله بأبعااااااد  المعنوس ااااااع  - د  ف )ستاااااَتعزه التوكياااااد  فااااا  الن اااااو  الُماااااااده
غراٍض تداولس ع ترتبط بقصد الُمتكل م وحاة التامع.  ألِّ

ااااداء والنهاااا  والتوكيااااد وتكماااا  خااااو  ا لععاااال الكّماااا  فاااا  اتااااتعماة أتااااالي  الن ِّ
ر الت  بهاا بلها  الرتاوة الكار م ادُ ، وهاو دعاو   رااادِّ وتوجساهِّ النهاا  ) والَحصل ( َخصل

إلى ما فسهِّ صالل األخّا. وارط ا خّ  سكماُ  فا  النهقال األماي  بأتالو  هااد، 
   أفعاة النه .الحقسقع، وهو الغرض ا نجاز  م تهقر  إلى 

أمها الععل الناتج ع  القوة، وهاو ماا دةه علاى تارك أثاٍر فا  الواخاع، فتجل اى فا  
اال إلااى أ ه بسااا  فضاال الرتااوة) ( والاادهر  األخّخاا  فاا  التهواضااع  . وبااذلك نتوص 

د م  هذا الن   ا خباار   بساا  مضامو  رر قتاه) ( فا  توجساه الن اا ، وهكاذا الَقصل
 بقع ف  ُبعدها الت داول ، فات جاهها م  الكلما  إلى الواخع.        تحق ق  الُمرا

                                           
 . 61داوَلع عند العلماء العر ، متعود صحراو  الت   (1)
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 :Directivesالتوجيهيات  .2
وتتااام ى األمر  اااا  أو الرلبس اااا  أسضاااُا، و  غرضاااها ا نجااااز  محاولاااع الماااتكل م 

.واتجا  المرابقع ف  القصد التوجيه  سكو  ما  (1)إلى فعل ا ء ما   المخارَ توجسه 
اا  World – to –words  العااالم إلااى الكلمااا ، والمتااثوة عاا  ذلااك هااو المخارِّ

والمحتااوى القضااو  فيهااا هااو  ،(2)ل فاا  ا راد  والرغبااع الصااادخعوااارط ا خااّ  يتمث اا
أفعالاااه ا تاااتعهام، األمااار، .  و ااادخل ضااام  (3)دا ماااُا فعااال التاااامع ااااي ُا فااا  المتاااتقبل

 .(4)، الدعو ، وا ذ  والنصل الرجاء، االتتعرا،، التاجسع
ع ف  هذا الصانف ما  األفعااة هاو حمال المخاَرا  علاى القساام الغاسع الكّمس  ف

هااذا الصاانف خااوة الجاااحا    فااإ  أرد  أ  تتكل ااف هااذ  الصااناعع بععاال معاايه ، وماا  
اااَ  رتاااالُع، فإسهاااااك أ   ،ُ  إلاااى هاااذا األد ، فقرضاااَ  خصااايدُ ، أو ُخرباااعُ ،وُتنَتااا أو أل ِّعل

عَسااه  ولكاا  تاادَعوك ثقتُااك بنعتااك، أو يااُدعَوك ُعجل  بااك بثماار  عقلااك إلااى أ  تنتحَلااه وتده
اااه علاااى ا أو خرااا   فاااإ ل رأياااَ  األتاااماَ   لعلمااااء فااا  ُعااارلض رتاااا َل أو أااااعاراعرِّضل

تحتنه، فانتحله  ج إلسه، ورأيَ  َم ل سرلُبه وَستل دِّ  .(5)ُتصغ  له، والعيوَ  َتحل
فعاة ا  على حد  تصنيف تيرة، فقد حعل باألفهذا الن  م  صنف التوجيهس  

 الت  نجد منها 
 صسغع الماض   خرضَ ، حبهرَ ، أل عَ ، رأيَ . 

ج، سرل .  دِّ  صسغع المضار   يدعو، تدعو، تنتحل، تد ع ، تصغ ، تحل
 صسغع األمر  اعرِّض، إنتحل. 

                                           
 .82محمود أحمد نحله  آفاا جديد  ف  البح  اللغو  المعاصر، (1)
 .60 ،عمر بلخيرتحليل الخرا  المترح (2)
 .82آفاا جديد  ف  البح  اللغو  المعاصر (3)
 .60تحليل الخرا  المترح  (4)
 .1/203البسا  والتبيي    (5)
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اسغع داللاع علاى عادم ا هتماام بالعاعال  صسغع المبن  للمجهوة  ُتنَت ، وفا  هاذ  الص 
نهما الُمهم  هو الععل والخرا  الذ  َبعدُ .  أو القا م بالععل ومصدر الق  وة، وا 

وخاد أناتج الجااحا  ع.أفضاى علساه الحركاع والحيوس ا واختّ، األزمنع ف  الان   
ااه إلااى المخاَراا  بقصااد  خرابااُا فحااوا  النصاال وا رااااد رغبااع منااه فاا  إنجاااز فعاال موج 

مه بحار، ولذلك اتتهل  كّا فاد ، تاعسُا إلى إخنا  المُرتل إلسه با لتزام به وتنعيذ . 
( التاا  تعيااد التوكيااد اا ،)إ ل امع إلااى الااا ء المقصااود المااُراد ا فصاااح ولَِّلعاا  انتبااا  الت 

التوكياد لب ساا  أهمساع ماا تاسقوة  )العاء( التببس ع باأدا  ته، فأرد، حر،عنه ولتأكيد أهمي  
 البارز  ه  التوكيد والتحذير  ولهذا كان  جمل الن   ، 
 وك ثقتك بنعتك...اك أ  تدعإس   -
 أو يدعوك عجبك بثمر  عقلك... -

اااا الغااارض ا نجااااز  مااا  خراااا  الجااااحا هاااذا  فالقصاااد مناااه تبساااا  أهمس ااا ع أم 
)األديااا  النااااا ء( فااا  ناااار انتاجاااه األدبااا  وعااادم   المخاَرااا  الحاااذر مااا  خبااال تاااوخ  

 التهاو  ف  عرض هذا ا نتاج على ذو  الخبار  خبال انتحالاه، فاإذا ااعر بالرضاا عناه
 فلينتحله.

وتكماا  خااو   وعاا  اتجااا  المرابقااع فاا  هااذ  األفعاااة فماا  العااالم إلااى الكلمااا ،
ُّ عاا  أتاالو   العاارض،  اتااتعماةالععاال الكّماا  فاا   التوكيااد والتحااذير واألماار فضاا

فبهذ  األتالي  بل   الجاحا خرابه وهو توجسه المتلق  إلى كسعس ع اختبار جود  انتاجه 
 األدب  وم  ثم  انتحاله.

 :Commissivesالوعدّيات .3
 (1)أو ا لتزامس ااا ،   وغايتهااا الكّمس ااع تكماا  فاا  التاازام المااتكل م بععاال ااا ء مااا 

فاااااا  المتااااااتقبل، واتجااااااا  المرابقااااااع فاااااا  الغاااااارض ا لتزاماااااا  بكااااااو  ماااااا  العااااااالم إلااااااى 
سا  ال سحااااوة التاااأثير فااا   الكلما ،والمتاااثوة عااا  ذلاااك الماااتكل م، والماااتكل م فااا  الوعاااد 

                                           
 .99  التداولسع، خلسعع بوجاد  ف  اللتانسا (1)
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،   وااااارط ا خااااّ  فيهااااا سكماااا  فاااا  القصااااد، أ  فاااا  القسااااام بععاااال فاااا  (1)المتااااتمع
 .(2)المتتقبل للمتكل م وخدرته على أداء ما يلزم نعته به 

و نقل لنا الجاحا ع  أب  عاصم النبيل، خاة ف   تند  ع  أتماء بنا  يز اد 
اارِّ باا  التااك  األنصااار  ع، خالاا     خاااة رتااوة هللا)  (  َماا ل َذ ه عاا  لحاام أخسااه بههل
 . (3)الغي  كا  حق ُا على هللا أ ل ُسحر ِّم لحَمه ع  النار 

سا ، وكاا  ما   ُسعدُّ هذا الحدي  الار ف الاذ  باي  أيادينا ضام  صانف الوعاد 
(  إذ تراوحاا  أفعاااة هااذا الحاادي  الااار ف  اارم(، والماضاا  )َذ ه أفعالااه  المضااار  )ُسح 

 للحركع والحيوس ع. بي  الماض  الهاد، لإلخبار والتقر ر، والمضار  الهاد،
وع  أتلو  الارط فعسه ربط العمل بجوابه، وهو فعل إخبار  لمجاازا  هللا عاز  
وجل عبد  بالذ  ِّ ع  لحم أخسه ف  غيبته، ورد  اغتسابه. وحضور أتلو  الارط ف  
هااذا الخرااا  ستااتدع  حضااور الُبعااد التااداول ، وذلااك ماا  وجااود ااارط العماال وجوابااه 

ا  الاذ  ستاتلزمه القساام بهاذا العمال، وخاد تتلتال الحادي  فا  المتمثل ف  األجر والثو 
ترتاايه هااذا المعنااى بقصااد ترغياا  المُخاراا  فاا  القسااام بهااذا العماال، وهااذا مااا يترلبااه 

 الخرا .
ه دفااع الغيبااع والنمسمااع بقولااه    ذ ه عاا  لحاام كمااا اتااتعا  بتقنسااع التااابسه، فاااب  

 لهد، المناود.أخسه ، كوتيلع م  وتا ل ا خنا  للوصوة وبلوغ ا
وتمث اال المحتااوى القضااو  فاا  ا لتاازام بااالثوا  فاا  المتااتقبل، أ  أ   الثااوا  والجاازاء   

 سكو  باألجر الذ  ُيجاز  به ا نتا  على عمله.
اااا الغااارض التاااداول  الاااذ  أنجاااز  الحااادي ، فهاااو حااا ُّ وتحااار ض المخااااربي   أم 

ُّ عاا  بسااا  عهاام األجاار علااى القسااام بمثاال هااذا العماال، ودعاام الااروابط ا نتااانسع، فضاا
 والجزاء م  هللا تعالى.

                                           
 .82آفاا جديد  ف  البح  اللغو  المعاصر  (1)
 .31نهر ع االفعاة الكّمسع، التيد هاام الربربا   (2)
 .2/38البسا  والتبيي   (3)
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 :.  Expressivesالتعبيرّيات أو البوحّيات.4
هااو التعبياار عاا  الموخااف النعتاا  تعبياارُا يتااوافر فسااه ااارط  ا نجاااز  وغرضااها 

ا خااّ ، ولااس  لهااذا الصاانف اتجااا  مرابقااع، فااالمتكل م ال سحاااوة ا  يجعاال الكلمااا  
عاااالم الخاااارج  سرااااب  الكلماااا ، وكااال  ماااا هاااو مرلاااو  ترااااب  العاااالم الخاااارج ، وال ال

ا خاااّ  فااا  التعبيااار عااا  القضاااس ع،و دخل فااا  هاااذا الصااانف أفعااااة الااااكر والتهن اااع 
 .(1)واالعتذار والتعز ع والترحي 

اعا      أرى د، خااة(2)وم  هذا الصنف ما نقلُه الجاحا ع  عبد هللا ب  اداد
 تزهاااَد  ِّ فااا  معااارو،، فاااإ ه الااادهر ُذو ى ال يرجاااع. الالماااو  ال سقلاااع، وأرى َمااا ل مضااا

والزماُ  ذو  وكم  م  راغٍ  خد كا  مرغوبُا فسه، ورال  أصبل مرلوبُا إلسه. صرو،.
ألوا ، وَم ل سصح  الزما  يارى الهاوا . وا   ُغلِّباَ  يوماُا علاى المااة فاّ ُتغَلاَب ه علاى 

ماا تكاو  فا  الباار   الحيلع علاى حااة. وُكا  أحتاَ  ماا تكاو  فا  اله ااهر حاااُل، أخاله 
 .(3)ماال 

أعّ  ضم  التعبير  ا  أو البوحس ا ، ونجاد أ   معهام سمك  تصنيف الخرا  
، وكثاار  هااذ  األفعاااة الااوارد  فسااه مضااارعع، ومنهااا  أرى، سقلااع، يرجااع، تزهااد، سصااح 

ُّ عااا  التقتاااسم والتنااااهر الحيوس ااا الصااابغع أفضااا  علاااى الخراااا  باااي  ع والحركاااع فضااا
 بالتنات  الصوت . الذ  كلهلهالجمل مع التجع 

ال فاا   وما  المّحاا أ   المرتال أهمال ا جماااة، وابتادأ خراباه بالتقتاسم، فعص 
المتااألع وخااام بتوضااسل الماابهم، وهااو أتاالو  يبعاا  علااى الرمأنينااع فاا  نعاا  التااامع، 

 وُستاعد على إحساء عنصر التاو  ، و دفع إلى التتاثة.
                                           

 .83آفاا جديد  ف  البح  اللغو  المعاصر  (1)
عي  وُثقاااتهم، اااهد مااع ا مااام هااو عبااد هللا باا  اااداد باا  الهاااد  الليثاا  الماادن ، ماا  كبااار التاااب (2)

اج، ُولَِّد على عهد الرتوة  عل )  يوم النهروا ، وخرج مع الُقراء اسام اب  األاع  على الحج 
 ها.81)  وآله، وُختَِّل يوم ُدَجيَل تنع 
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نااااا س  وعلاااى متاااتوى الجمااال نجاااد أن هاااا تنو عااا  بااا ع وتقر ر  اااع، فمااا  ي  خبر  اااع وا 
 الجمل الخبر  ع 

 أرى داع  المو  ال ُسقلع. -
 ى ال َيرجع.أرى َم ل مض -

وتكااارار الععااال )أرى( وتااايلع بّغس اااع مهماااع لهاااا غااارض هااااد، فااا  الخراااا  
 ع الععل أ نجاز .القصد منه تأكيد القوة وتقوس  

 ع وم  الجمل ا ناا س  
َ ف   -  معرو،.النه   ال تزهَد  
َلَب ه على الحيلع على الحاة.     ال ُتغل
 ُك  أحت  ما تكو  ف  الهاهر حاال.  األمر -

وخد اتتعمل أدا  الارط   َم ل  الت  تتتعمل للعاخل وُتعيد تحقي  الارط لوجاود 
 .(1)فعل الارط، وال تدخل إال  على الععل

الرهباااع، لاااذا مثيااار  لماااااعر الرغباااع و  واألفعااااة التااا  جااااء  فااا  هاااذا الخراااا 
ُّ مترخبُا.  تجعل المخاَر  متعاع

يتجل ااى فاا  محاولااع دفااع المتلقاا  إلااى  والهااد، التااداول  الااذ  تضاام نه الخرااا 
 حااُل .     وك  أحت  ما تكو  ف  الهاهرِّ لرمأنينع والراحع والتكينع بقولهدرجع م  ا

 ل فااا  حتااا  التعبيااار عااا قااا  الغااارض ا نجااااز  المتمث اااوهاااذ  االفعااااة خاااد حقه 
عع تختلج نع  المخارِّ ، هذا االحتا  الصادا الذ  سههار ما  حاال  نعتس ع متنو  

 خّة االنععاال  المختلعع.
 :  Declaration . اإلعالنّيات 5

وهذ  األفعاة))تكو  حي  الَتلعُّا بها، وغايتها الكّمس ع َتكُم  ف  إحدا  تغيير 
مع المميز  لهذا الصن(1)ع  رر   ا عّ (( ف م  األفعاة الكّمس ع أ ه أداءهاا ، والت 

                                           
 .92النحو الوهسع ، صالل بلعيد  (1)
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ز هااااذا مااااا ُسمي اااا ، وأهاااام  ع محتواهااااا القضااااو  للعاااالم الخااااارج يتمثهاااال فاااا  ُمرابقاااا النااااجل
. (2)الصاانف ماا  األفعاااة عاا  األصاانا، اأُلخاارى أنههااا ُتحاادُ  تغيياارُا فاا  الوضااع القااا م

 .(3)أمها ع  ارط ا خّ  فسكع  إنجازها بنجاح لتحقي  المرابقع
اال ماا  خااّة نهر  ااع األفعاااة وماا  ا لنصااو  التاا  تتهضاال فيهااا خصاادسهع الُمرتِّ

بياار َعلسهااُا   الكّمس ااع مااا جاااء بااهِّ الجاااحا )) خاااة  وتاانقهَ  اباا   لِّعباادهللا باا  عاارو  باا  الزُّ
ي ي ، وال َبَناى الاده َمُه هللا، فقاة َلاُه أباو   وهللا ماا بناى النهاا  ااي ُا َخاطُّ إاله َهَدماُه الاد ِّ   َرحِّ

ااُر َبنااو َمااروا  ماا  َعيبااهِّ  هِّ َمااُه، أَلاام َتااَر إلااى َعلاا   كيااَف ُسهل نسا هدل اااي ُا فاتااَتراع  الاادُّ
اماء. وماا َتاَرى ماا يناُدبو  بِّاهِّ موَتااهم  َعُا إلاى الته وذم ِّهِّ؟ وهللا َلكأنهما سأخذوَ  بناصيتهِّ َرفل

َيف(( م  اعو  ع  الجِّ  .(4)التأبي  والَمدسل؟ وهللا َلكأنهما َسكل
اَدُ   على هذا الخرا  الُمّحا م  وار لُسحق َِّ  َخصل ل أتلو  الحِّ اتتعماة الُمرتِّ

ااار حع، والتااا  َوَرَد منهاااا بصاااسغع  ا نجااااز  مااا  أفعااااة الكاااّم بصاااورتها المبااااار  الصه
الماضاا   َتاانقهَ ، خاااَة، َبنااى، َهااَدَم، اتااتراَ ، التاا  َأفاااد  التهقر اار، كمااا أنههااا ناتااب  

رد وتقر    ر الحقا   وتثبيتها.مقام الته
ااا  الُمضااارعع فقااد جاااء منهااا  َتَر)المجاازوم(، ُسههاار، َسأخااذو ، َتاارى،  األفعاااةأمه

عو . و وجود هاذ  األفعااة فا  الخراا  أفضاى علساه الحركاع والحيوس اع و  َيندبو ، َسكاِّ
الدسموماااع واالتاااتمرار ألنههاااا ُتعياااد الحااااة واالتاااتقباة. وَتناااو   هاااذ ِّ األفعااااة داللاااع علاااى 

 التهغيُّر.
  إتاااتعماة الَقَتااام ماااع التوكياااد المضااااعف  ُسمي اااز هاااذا الخراااا ومااا  أبااارز ماااا 

ل  خَِّبل+ األدا ( م   )الم التوكيد  الُمرتِّ
 وهللا َلكأنهما سأخذو  بناصيته َرفعُا إلى التماء. -

                                                                                                                         
 . 160وُ نهر  تحليل الخرا  المترح  .  100ف  اللتانس ا  التداولس ع  (1)
 . 83آفاا جديد  ف  البح  اللغو  المعاصر  (2)

 . 30ع األفعاة الكّمس ع نهر    (3)

 . 174 – 173/  2البسا  والتهبيي   (4)
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يف. - عو  ع  الج  اِّ  وهللا َلكأنهما َسكل
 زالاااع ماااا سعلااا  باااذه   والتوكياااد مااا  أهااام األغاااراض التااا  ستاااتخدمها الُماااتكل ِّم

التامع م  َهٍ  أو َغَلط، فاألبعاد المعنوسع للتأكيد ترتبط بقصد الُمتكل م وحاة التاامع، 
ااد ا ت ِّصاااة اااي ُا مااا  ُمتااتعمليها، فتأكيااد الُمااتكل ِّمالوثياا  بااي  التراكياا  اللغوس ااع و  ممااا يثك 
ماع الُمتاَتمع، وما   لى ماا سصابو إلساه ما  تحقيا  مقاصاد تواصالس عوتقر رُ  إنهما يرجع إ

هنا َيتهضُل أ ه وضع التراكي  وما َيَترلهبُه ما  ألعااٍظ مخصوصاٍع تاابع للتأدَساع المّ ماع 
امع.  د الُمَتكل م مع ُمراعا  حاة الت   لَِّقصل

ل عا  و رجع حذ، الععل العامل ف  المصدر)رفعُا( إلى أغراٍض تداولس ع تتراه 
  (1)خصد الُمرتل، منها

اللع على ا تتمرار والدوام، وذلك بّختصار على المصدر دو  الععل. -  الده

 ترعع العراغ إلى ذكر الَمقصود األهم.  -

والغااارض التاااداول  هاااو إعاااّ  حقاااا   غابااا  عااا  ذهااا  الُمخارااا ، بااااختّط 
األمااااور لدسااااه، وتععياااال الخرااااا  وتتاااار ع عملسااااع التواصاااال والتعاعاااال بااااي  ررفاااا  أو 

فاد  الُمخاَرا  بماا َتضامهنه الان   ما  حقاا  ، عنصر  العملس ع الحوا ر  ع الت واصلس ع، وا 
ههااار  ااُز لنااا تدولس ااع معادهااا التااع  إلااى إحقاااا الحاا   وا  وتثبيتهااا فاا  نعتااه. فااالنه  ُينجِّ

 البارل ف  كل ِّ الهرو،. 
عا  القاوة والغارض ا نجااز  فهاو ماا دةه علاى تارك أثار فا   النااتجأمها الععل 
(، واالعتاارا، بعضااله و مقامااه ههااار منزلااع ا مااام علاا   )فاا  إ الواخااع، و تجل ااى

 لدى َم ل جهل أمر . 
هناا سكاو  ما  الكلماا  إلاى العاالم، وما  العاالم إلاى الكلماا ،  الُمرابقعُ وات ِّجاُ  

 كما أنهه م  الواضل أ ه ارط ا خّ  متوفر  ف  الخرا .  
 
 

اآتجاتااخلطابااتصرييحجة :

                                           
 . 275/ 1ُينهر  ارح كافسع اب  الحاج  ، رض  الدي  األتتراباد   (1)



 ايجيج  الصصييحجة  اإلسرت املبحث الثاني:                                                            لثاني  الفصل ا
 

 
 
 
 
 
 

 

 129 

اداء:ااتنةا-1
النداء م  األفعااة التوجيهس اع، ألن اه ُسحع از المتلقا  لارد  فعال الماتكل م، وأبارز  ُسعدُّ 

أدواتااه )الساااء(، وسحتاالُّ كثافااع معتباار  فاا   الخرابااع  التاا  يزخاار بأنواعهااا تراثنااا العرباا . 
 والنداء أوخل فعل سمك  أ  سقوم به المخارِّ  ليتمك   بعد ذلك م  تحديد مقاصد . 

ى بأحااااااادى األدوا  الثمانساااااااع  الهماااااااز  وأ   )مقصاااااااورتي  والناااااااداء دعااااااااء يتاااااااأت  
وممدودتي ، الساء، أسا، هسا، وا . وأعم ها )سا( فه  أم  البا ، وتدخل على ُكل  ناداء
(1) .

وخد لوحا اتتعماة )النداء( كثيارُا فا  ُمعتاتل الُخرا  بااألدا  )ساا( ماذكور  أو محذوفاع، 
 .)  وباتتعمالها مصحوبع با )أ  

)النداء( أغراضاُا مختلعاع كاا غراء والتحاذير وا ختصاا  والتنبساه وتحق  آلس ع 
ذا حااد  ونااود  للقر اا  فسكااو   اار، وأصاال النااداء أ  سكااو  للبعيااد، وا  اا  والتحتُّ والتعج 
ذلااك رغبااع فاا  إههااار حاار  المااتكل م علااى أماار مااا، وفاا  كااو  الخرااا  المتلااو يجاا  

ا ، علاى بعادها التاداول  فا  االعتناء باه، وتعهاسم ااأ  المادعو، وا    حمال هاذ  اولسا
الخرااا ، ُسعريهااا بعاادُا دينامس ااُا، ممااا يجعاال الدراتااع التداولس ااع أنتاا  الدراتااا  لربسعااع 

 الخرا  وبنيته. 
ثناى علساه، ثام ( بعار كلمااٍ   حماد   وأ))َخَرَ  رتوة هللا )خاة الجاحا 
، وا     خاااااة  َأيُّهااااا النااااا  لكاااام نهاس ااااُع فااااانُتهوا إلااااى  إ   لكاااام معااااالَِّم فااااانتهوا إلااااى معااااالمُكمل

 .(2) نهايتُكم.. 
(   أي هااا النااا   وهااذا دلياال علااى رتااالته العالمس ااع لقااد كااا  أوة نااداء النباا  )

وتوجهه إلى كل  الناا ، بخراا  ناوع  ستاعى إلاى تبلسغاه لهام، فهاو خراا  ستاتدع  
 كل النا . 

الكّمس ااااع  فالناااداء فااا  هااااذ  الخرباااع هاااو الااااذ  فاااتل أفقاااُا واتااااعُا لكااال  األفعااااة
( إلااى إههااار مااا خعاا  علااى  تاابط أتاتااُا بتااع  المخارِّ )الرتااوةاألخاارى، إذ ار 

النا  م  مقاصد، ورغبع ف  توضسحها للمتلق ، وخاد ارتابط اتاتعماله بوتاا ل ُأخارى، 
                                           

 . 41امرا   ينهر  م  أتالي  القرآ  ، إبراهسم الت (1)

 . 303-1/302البسا  والتبيي   (2)
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ع أو تلمسحس ع، لتحقيا  الغاساع والعهام، وما  ثام  تحقيا  التواصال والتعاعال تواء تصر حس  
د وضاااعس ع التواصااال القا ماااع باااي  ماااع المخارااا ، كماااا أ   هااا ذا الناااداء هاااو الاااذ  ُسحاااد 

سقاضه.   الخرا  والمتلق ، واد ِّ انتبا  هذا األخير وا 
اع تتمثال فا  كسعس اع أداء مقاصاد ُيخار  ) ( النا  لتوجيههم إلى خضاس ع هام 

ابيبعِّ خبال الَكبلا َر ِّ، الار عع   فلسأُخذ العبُد م  نعتاه لنعتاه، وما  ُدنساا  وخرتاه، وما  الاه
ضااو  الخرااا ، وُسعاادُّ ، فحالااع المخاَراا  تتهصاال أتاتااُا بمو (1)وماا  الحسااا  خباال المااو  

( وصاس ع مناه لكال  الناا ، ثام يتحاوة إلاى صاسغع األمار  فلسأُخاذل ، ثام )نداء الرتوة 
 .(2)يتبع ذلك بتعقي  معاد  أ  اوخر  ه  دار القرار، وأن ها لست  إال  الجن عِّ أو النار

ااه الناا داء النبااو  إلااى مخاااَربي  ماا  متااتوسا  مختلعااع لجعلهاام يلتقااو  مااع يتوج 
جااااراءا  مختلعااااع، أ  أ   المناااااد  ُسحاااااوة جعاااال  ُمرتاااال الخرااااا  عنااااد مواضااااعا  وا 

، وماا  ثاام  ستااتوع  معنااا  عاا  رر اا  التااساا ادى ستااتوع  راخااع الععاال الكّماا المَناا
لتااااا  تكاااااو   الاااااذ  ساااااأت  بعاااااد الناااااداء، وحتااااا   أيااااازر  فاااااإ   هاااااذ  المواضاااااعا  هااااا  ا

منرقااااع يلتقاااا  فيهااااا الاااان  والقااااار ، ماااا  أجاااال الااااارو  فاااا  هاااا  الن /الخرااااا ، و 
اا  والمخاَراا  ساااتركو  فاا  نقرااع مهمااع واحااد  تتمثاال فاا  أداء (3)التواصاال ، فالمخارِّ

 المقاصد الارعس ع، وكذلك بقصد إرّعهم على مقاصد تبلسغس ع. 
محاولاع إخضااعه وم  خّة أتلو  )النداء( ف  خربع الرتوة )  وآلاه(، و 

لوجهع نهر التداولسع الحديثع، الحهنا أ   )الناداء( كاا  بمثاباع مادخٍل للععال الكّما ، 
 وبعد  سأت  الهد، المقصود مباار . 

عهااام أ   )الناااداء( رلااا  واتتحضاااار ُياااراد مناااه إخبااااة المااادعو علاااى ومااا  هناااا ن
األمر والنها ،  – غالباُ  –اع ، ليتمك  م  توجيهه إلى ما ُير د، وسصح  ف  ذلك الد  

                                           
 . 1/303م .     (1)

 م.  والصعحع.  (2)

 . 140   نهر ع االتتقباة )مقدمع نقدسع(، روبر  ت  هوةينهر (3)
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فقد أخرج  البيهق   وأبو عبيد  وغيرهما ع   اب  متعود  خاة   إذا تمع  هللا سقوة    
 .(1)سا أيها الذي  آمنوا، فاوعها تمعك، فإن ه خير  ُيثمر به أو ار  ُينهى عنه 

خ  التداولس اع كدراتاع لغوس اع تتنااوة فعال القاوة، فالخراا  وهسعاع سقاوم  لقد ترته
  بإنجاز فعل كّم  أو تلتلع منه .كل م بها المت

 

ااألمياواتنهي:ا-2
  ف  صاور تداولس اع عدياد  كالادعاء، والتهدياد األمر هو رل  إجراء فعٍل يتحق  
اا النها  فهاو  وا لتما ، وا حتقار، والتكذي ، والتعج     والند ، وا باحع وغيرهاا. أم 

ااا لااادعاء وا راااااد، وبساااا  العاخباااع ع الكراهاااع وا  تداولس ااارلااا  الكاااف  عااا  فعااال ماااا، ُسحق 
 وا هانع والسأ . 

لقااد عااد  القاادماء األماار ختاامُا ماا  أختااام الكااّم، وصاان عه المحاادثو  كجاازء ماا  
األفعاة التوجيهس ع، وسكاو  الماأمور دو  اومار مرتباع، وأ  صاسغته األصالس ع ها  فعال 

د  أ  تتوافا  األمر، ولك  يختلاف فا  داللاع صاسغته علساه، وفا  اتاتعماة الخراا  الُبا
 ارط أ  ال تتعارض مع تلرع أعلى م  تلرته.  للرع المرتِّ الصسغع مع تُ 

واألمااار فااا  المصااارلل البّغااا   صاااسغع تتاااتدع  الععااال، أو خاااوة ينبااا  عااا  
اتتدعاء الععل م  جهع الغير على جهع االتاتعّء، والمقصاود باالتاتعّء أ   اومار 

ر إلساه األمار، تاواء أكاا  هاذا سصد أو ينهر لنعته على أن ه أعلى منزلع مم  يخاربه
 .(2)اومر عالسُا ف  الواخع أم ال 

و)النه ( مثله مثل )األمر(، له صسغع أصالس ع ياتل عا بهاا المرتال فا  خراباه، 
، والنهااا  محاااذو بااا ه حاااذو إذ  للنهااا  حااار، واحاااد وهاااو )ال( الجاااازم فااا  خولاااك  التععااالل

ى تااابيل ا تاااتعّء بالاااارط أ  سكاااو  علااا (ال فتعااالاألمااار فااا  أ   أصااال اتاااتعماة )
ال  أفااااد رلااا  التااارك فحتااا ... واألمااار  الماااذكور، فاااإ  صااااد، ذلاااك أفااااد الوجاااود، وا 

                                           
 . 135النداء ف  اللغع والقرآ  ، أحمد محمد فار   (1)

 . 424ساخو   البدسع( ، محمود تلسما  –الجماة  –علم الجماة اللغو  )المعان   (2)
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. فااااالنه  هااااو رلاااا  الكااااف  عاااا  الااااا ء وتركااااه علااااى وجااااه (1)والنهاااا  حق همااااا العااااور 
 أو على تبيل الكراهع.  (2)ا تتعّء

لااام يااارد وماااا سمكااا  مّحهتاااه فااا  كثيااار مااا  الخراباااا  التوجيهس اااع أ   األمااار 
ن ماااا وردا مُ  ُّ عااا  النهااا ، وا    ماااع بعضاااهما الااابعض، حتاااى تاااداخليَ   ومُ تااااابكيَ منعصااا
ربسعاع الخراا  التصار ح  المارتبط بالتوجساه، ى سصع  العصل بينهما، وهذا راجع ال

حااراز المنععااع  ، وبعاادها (3)فُّبااد  ماا  األماار ألداء األفعاااة التاا  تااثد   إلااى  الصااوا  وا 
ُّ ع  اوخر.النه  عم ا يجل  المضر     ، ونادرُا ما جاء أحدهما منعص

ُّ  –فإذا نهرنا ف  وصس ع )لقما ( البنه وهو سعُهُه  ّحا صس  األمار تنُ  -مث
، إزَحاام العلماااء ُبركبتسااك، وال ُتجااادلهم فسمقتااوك،  والنهاا  والتناااو  بينهمااا، خاااة   سااا ُبناا  

نسا بَّغااك، وأباا ِّ فُضااوة كتاابك وخرتااك، وال نسا ُكااله الاارفض  وُخااذل ماا  الاادُّ تاارفض الاادُّ
 ُ ّ اُر ااهوتك، وال تصامل صاومُا فتكوَ  عسااُل، وعلى أعناا الرجاة َك ، وصامل صاومُا سكتِّ

وج لةرَملاع،  سضر  بصّتك، فإ ه الصّ  أفضل م  الصوم، وُك  كاأل  لليتسم، وكالزه
عسه، وال تخالِّطل ذا الوجهي  ألبت ه   .(4)وال تحا ِّ القر  ، وال تجال  الته
لهااا تقر اارا  متبوعااع تتااأل ف هااذ  الوصااس ع ماا  تلتاالع ماا  األواماار والنااواه  تتخل  

خاااتم مااار  أخااارى بناااواٍ ، وهااا  صاااس  تااادة  كل هاااا داللاااع صااار حع علاااى حااار  باااأوامر، وتُ 
اا   مقاصااد  التوجيهس ااع وا راااادس ع إلااى ابنااه، لااسعهم حرصااه بل ِّاال  لقمااا   علااى أ  يُ المرتِّ

وصاسا وعدم مخالعتها،  كونها واضحع ال تحتاج إلاى تأو ال، الاديد على التقي د بهذ  ال
كماااا أن هاااا مرتبراااع بالتحاااذير، وأ   أحاااد مقاصاااد  الجااااحا  مااا  إيرادهاااا كونهاااا تااااامل 

 ا نتا  ف  كل  زما  ومكا ، تواء كا  ااهدُا أو غا بُا.
تدة  على علو ِّ مكاناع اومار )األ ( علاى الماأمور  -هنا –إ   تلتلع األوامر  

د نوعس ع العّخع بي  الرارفي ، عّخاع الوالاد بولاد ، ووجاو  خضاو  )األ ب (، وه  تحد 
                                           

 . 138معتاح العلوم، التَكاك   (1)

 . 43ينهر  علم المعان  ودالال  األمر ف  القرآ  الكر م )دراتع بّغسع( ، مختار عرس ع  (2)

 . 1/136البسا  والتبيي   (3)

 . 2/149البسا  والتبيي   (4)
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ل، ألناه يادعو  إلاى ماا هاو فا  مصالحته، وها  كل هاا هذا األخير ألوامر ونواه  المرتِّ 
د اتااتعّء اوماار ووجااو  الخضااو  ألواماار  صااس  خرابس ااع تلعاا  انتبااا  المتلقاا ، وتثك ِّاا

ل( اللغوس اع والتداولس اع وخدرتاه ع دليل على كعاء  )المرتِّ مس  وهذا التنوسع ف  األفعاة الكّ
  دو  ل إلساااه( تاااهلع واضاااحع، لاااسعهم خصاااد  مااا  الخرااااعلاااى إسصاااالها إلاااى )الُمرَتااا
ُّ عاا  أ   التااا الحاجااع إلااى عملس ااع التأو اال، مع سصااوغ بعااض ا فتراضااا  التاا  فضاا

ما  وجاود صالع باي   تتلَزم  على معرفته بعاد  المتكل م ف  اتتعماله لل غع، وهذا م تنبن 
معرفع التامع ونجاح التخار ، فا  كل ما كا  التاامع اعار، باالمتكل م وخصاد ، وبساناه، 

وعاداته، كان  اتتعادته للعلم بمراد  أكمل وأتم  
(1) . 

إ   هذا التتلتل والتاابك بي  النداء واألمر والنه  يدة  علاى أ   التاساا لاس  
ن ما ت ل خواُل أثر خوة، وهذا ما أااار إلساه  تابربر  و  ولتا  ، ُمعرى دفعع واحد ، وا  اك 
ااا ى خراباااه بصاااعع تدر جس اااع، لجعلاااه سعهااام مقصاااد الماااتكل م مماااا ستااامل للمتلقااا  أ  يتلق 

ها. المزدوج الذ  سمزج ف  الوخ  نعته بي   امتثاة األوامر والنه  ع  ضد 
ااااااه إلااااااى المتل -أسضاااااااُ  –ومنااااااه يت ضاااااال لنااااااا   قاااااا  أ   خرااااااا   الجاااااااحا  يتوج 

باتتراتيجس ع إخبار  ع، أ   ما سقصد إلسه القا ل م  حمٍل لمخاربه على معرفاع معلوماع 
، و تمث ااال ذلاااك بساااا  الحكماااع والموعهاااع للمتلقااا ، لسصااال إلاااى هدفاااه، أو ماااا (2)ُمعي ناااع 

ُسعاار، عنااد التااداوليي  بااا  المقصااد التواصاال   الااذ  سعناا   مااا سقصااد إلسااه القا اال ماا  
، وما  ثام  ياتمك  المتلقا  ما  التعاعال (3)ع مقصد  ا خبار  حمٍل لمخاربه على معرف

 والتواصل معه باعتبار  صادر م  متكل م سمتلك  تلرع الخرا  . 
لقد أتهم  صس  األمار والنها  فا  بنااء خصادس ع الخراا  الجااحه  بتوجههاا 

 ا  التا ع التواصال علاى تلاك القنانحو المتلق  الذ  يترك فحو الكّم، حي  تقوم عملس ا
ناه  تثم ِّ  إخامع التواصل بي  ل والمرَتل إلسه، والذ  سعتمد علاى اللغاع كااعر  تمك  الُمرتِّ
 م  فهم خصد المتكل م. 

                                           
 . 77ينهر  التداولس ع اليوم، علم جديد ف  التواصل  (1)

 . 79اليوم، علم جديد ف  التواصل  عالتداولس   (2)

   والصعحع.  م. (3)
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ل )األماااار( داخاااال خرااااا   الجاااااحا  أحااااد األدوار الكامنااااع فاااا  تنااااو   لقااااد اااااك 
اا الال  لع المباااار  بااي  المتلقاا  والخرااا ، وحقاا  الااد  الخرااا  القااول ، كمااا عقااد الص ِّ

وخد ارتبط بالتوجسه ف  تا ر جوانبه، وأتهم، مع غير  م  الصاس  فا  إباراز  المختلعع،
 مقاصد الخرا . 

كما ارتبط )النه ( م  جهع أخرى بخرا  )التنعير(، ذلك أل   األمر والنه  
 الت  ُتعدُّ محورُا هامُا م  محاور الجاحا.  (اتتراتيجس ع التوجسها)مرتبرا  اتاتُا ب

ا
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ااالسصفهام:اا-3
هاااُا للُمرَتااال إلساااه إلااااى  ُسعااادُّ  )االتاااتعهام( مااا  اولساااا  التوجيهس ااااع، بوصاااعه موج ِّ

اال للتااسرر  علااى مجر ااا  األحاادا ، والهسمنااع  ضاارور  ا جابااع عنااه، فستااتعمله الُمرتِّ
ال. وُتعادُّ األتا لع  على ذه  الُمرَتل إلسه، وتتايير الخراا  نحاو وجهاع سقصادها الُمرتِّ

. وُستاااتعهم بإحااادى األدوا  (1)التاااتراتيجسع التصااار لالمغلقاااع مااا  أهااام األدوا  اللغوس اااع 
، كاام، كيااف، أياا ، أن ااى، متااى، وأس ااا  ؟، غياار أ   هااذ   ، أ   التالسااع  هاال، أم، مااا، َماا ل
د  لمعنااااى ماااا  معااااان  ا تااااتعهام دو  المعااااان  ا خاااارى،  األدوا  لستاااا  هاااا  المحااااد 

التبيااااي  ، وتختلااااف ، وا تااااتعهام كثياااار فاااا   البسااااا  و (2)كا تااااتخبار والت قر اااار وغيرهااااا
ٍ إلى آخر، وخد ورد بأدوا  وصس  مختلعع.   أغراضه م  ن  

اااا دخااال البصااار  روى الجااااحا خااااة   فاااذكر أصاااحابنا أ   تاااعسا  بااا  حبيااا  ل م 
ااُا عناادنا هاهنااا، وتااوارى عنااد مرحااوم العر ااار، خاااة لااه مرحااوم   َهاالل َلااَك أ  تااأَت  خاص 

وعنااد اتااتعماة المااتكل م األدا  )هاال( فاا  ، (3)فتتعاار ج بااالخروج والنهاار اة ،النااا ،...؟ 
ن مااا خصااد  أ  تتبلااور  خولااه  هاال لااَك...  لاام سقصااد أ  تجااا  دعوتااه بااا  نعاام  أو  ال ، وا 
ا جابااع فاا  عماال فعلاا ، فأفاااد  الت وجسااه عاا  رر اا  االتااتعهام، وبالتااال  فااإ    تااعسا  

ز  عنادما تحاد   عا    إلاى إباراايزرر، وهاذا ماا تاعى  (4) ب  حبي    أتا  على تكرٍُّ ... 
مكونااا  القااراء  العاعلااع داخاال الاان   الااذ  سحتااوى علااى عناصاار وتخرسرااا  تتااتب  
الاااع فااا  تكاااو    ردود فعااال المتلقااا ، والتااا  ال تاااثد  أثرهاااا المرلاااو  إال  بماااااركته العع 
دالال  الن  ومقاصد  ومعانسه العمسقع، وخد عمد  مرحوم العر ار  إلى تحقي  رغبته 

تعهام ، مما أدى ف  النهاسع إلى تحقي  المقصد المتمثال فا  اتتضاافع م  خّة  االت
  تعسا  ب  حبي  . 

                                           
 . 352ينهر  اتتراتيجسع الخرا   (1)

د المعنى ف  القرآ  (2)  . 172، ألعع يوتف ينهر  تعد 

 . 1/369البسا  والتبيي   (3)

 م.  والصعحع.  (4)
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كماااااا باااااي    ،لقاااااد مي اااااز تااااايرة  باااااي  غااااارض فعااااال  االتاااااتعهام  وفعااااال  األمااااار 
 التاايور   هااذا العاارا بقولااه  إ   العاارا بااي  الرلاا  فاا  االتااتعهام والرلاا  فاا  األماار 

، كقاولهم (1)م ترل  ماهو ف  الخارج لسحصلوالنه  والنداء واضل، فإنك ف  االتتعها
ُّ خااط  تااَر َ  أن ااُه ُسقباال منااك؟ خالاا   إ  كااا  ااا ء  لااا  رابعااع القستااس ع    هاال عملاا  عماا

، إذ أ   المتتعهم عنه ينبغا  أ  سكاو  ممكناُا غيار مجازوم (2)فخوف  م  أ  ُيردُّ عل  
وسعنااا  إههاااار ااااد    ،(3)  فااا  صاااور  الممكااا بانتعا اااه، واتاااتعماة  هااال   باااراز التمن ااا

د غاارض الخرااا   الر غبااع فسااه، فربسعااع العّخااع بااي  المااتكل م والمخاَراا  هاا  التاا  تحااد 
 ودرجته م  حي  األغراض الت  يرد فيها االتتعهام . 

نااع أتااى علااى اااكل اتااتعهام، وانبنااى هااذا  وهناااك نااو  ماا  ا تااتخبار فاا  المدو 
ا  أو النعا ، فستاتعهم عناه نعتاه، النو  م  الخرا  ع  أ ه المخارِّ  علم ذلك ا ثبا

كمااا فاا  خباار الجاااحا عاا   الحتاا  باا  ز ااد باا  علاا  باا  الحتااي    علاايهم التااّم ، 
اهما ِّ وكاا  ُيَلق ا  ذا الدمعاع، فاإذا ُعوتِّا  فا  كثار  الُبكااء خااة   وهال تركا ِّ الن ا اُر والته

اا علاايهم التااّم . فال (4)لاا  مضااحكُا ر ُير ااد ختاال ز ااد باا  علاا  وسحااى باا  ز ااد    مخارِّ
  أن اه هذ  المواضاع، ولُياذك َِّر المخاَرا يجد ا جابع م  نعته تخبر  إذا اتتعهم ف  مثل

 خد َعلَِّم ح   ذلك الا ء. 
ُّ عاا لقااد ارتبراا  االتااتعهاما  الااوارد  فاا   نااع با جابااع، فعضاا أغااراض  المدو 

ساااه االتاااتعهام فااا  الخراااا ، فقاااد تضااام   الااان    ا يناااا  والتقر ااار وا خباااار الاااذ  يثد 
يارو   ، د  لادى المخاَراالتال  جوابُا سحمل الكثير م  ا رنا  لتحقيا  مقاصاد محاده 
بساااع  اعترضااا  الرتاااوة ) ( فقااااة لهاااا   مااا  أنااا ؟  الجااااحا  أ ه ابناااع  تاااعد بااا  الر 

                                           
، 17واألد ،  ينهااار  نحاااو نهر  اااع لتاااانسع لةفعااااة الكّمساااع  ، نعماااا  باااوخر   ، مجلاااع اللغاااع  (1)

196-197 . 

 . 3/170البسا  والتبيي   (2)

 . 132معتاح العلوم  (3)

 . 3/197البسا  والتبيي   (4)
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، فالتاااثاة السحتااااج إلاااى هاااذا (1)خالااا   ابناااع الخريااا  النهقيااا  الااااهيد تاااعد بااا  الربساااع 
ا أراد  بسااا  منزلااع والاادها األنصااار  الااذ  آخااى الرتااوة ولكن هااا لماا ،الجااوا  الرو اال 

( ُبينه ) جاباع لتحقيا  أرنب  ف  ا  الرحم  ب  عو،، واتتاهد يوم ُأُحد،وبي  عبد
وبااذلك أدى االتااتعهام مهاااٍم عاادٍ  ماا  خااّة وهسعتااه التداولس ااع  خصاادها وبلااوغ مرماهااا.

 –هناا  –علساه ا جاباع  وه  غير الوهاا ف التا  اعتادنا عليهاا، فالقصاد الاذ  انراو 
ااا هااو مااألو، أل   منزلااع اااهداء )يااوم أُ  ااه ذهاا  المتلق اا  لععاال يختلااف عم  د( منزلااع ُحااوج 

َهم مناهُ وم  هنا، سمكا  أ   (.عهسمع ف  خل  الرتوة ) مقصاد بساان   نعاده أ   خصاد الُمتاَتعل
  ( وا عّمااااه بهااااذا القصااااد ماااا  خااااّة ا جابااااع التااااإبّغاااا ، وهااااو لعاااا  نهاااار الرتااااوة ) –

  والتأكيااد علااى تااماعه، واتااتسعا ه بالقاادر تضاامهن  إرنابااُا واضااحُا للعاا  انتبااا  المتلق اا
الكاااف  ماا  المعلومااا ، وهااذا مااا ُعب ِّااَر عنااه بمصاارلل  ا مااتّء واالكتعاااء  وُسقصااد بااه 

  علاى مبادأ ، وهو يتأته (2) أ   النصو  ينهر إليها باعتبارها ممتل ع متبقُا بالمعنى 
 –م لمباادأ  العااراغ  الااذ  ااااار إلسااه  أياازر ، وهااذا مااا اكتاا  ا جابااع مناااخض باااكل تااا

ال منزلاع )األ (،  -هنا نوعُا م  الاام ولس ع أفااد  بمجموعاع ما  المعلوماا  التا  توض 
فا رناااا  عنااااد علمااااء العربس ااااع  بمنزلاااع تاااالوك رر اااا  بعياااد ناااارا  سحتاااو  علااااى ز اااااد  

 جابااااع كأن ااااه جاااااء ماااا  أجاااال ، وسمكاااا  ا  نضاااايف أ  هااااذا االرنااااا  فاااا  ا(3)فا ااااد  
 ( . االتترتاة رغبع ف  إرالع الحدي  واتتمرار الحوار مع الرتوة )

تجاااوز أغراضااه األصاالس ع لسعيااد  ا نعهاام أ   االتااتعهام فاا  هااذا الخرااا وماا  هناا
 بيي . دليل والته ساا مقاصد أخرى كالته الت ِّ 

ناااعوخاااد أدى االتاااتعهام فااا   خرباااع الاااودا   التااا  أوردهاااا الجااااحا فااا  (4)  المدو 
أغراضااُا تداولس ااع مختلعااع، تعلسمس ااع، وعهس ااع، تذكير  ااع، ولهااذا الحهنااا آلس ااع التكاارار التاا  

 أال هااال بلهغااا ؟ اللهااام  ( تتوتاااط فقااارا  الخرباااع فااا  كااال  مااار  فااا  خاااوة الرتاااوة )
                                           

 . 1/360البسا  والتبيي    (1)

 . 69، حميد لحمدان  القراء  وتوليد الداللع (2)

 . 121تحليل الخرا  الصوف  ف  ضوء المناهج النقدس ع المعاصر ، امنع بلعل   (3)

 . 33-2/31البسا  والتبيي    (4)
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داوة ، حيااا  يااارد هاااذ االتاااثاة بعاااد كااال  فقااار  فااا  هاااذ  الخرباااع، فصاااور  الت ااا(1)اااااَهدل 
اااأُ  االتاااتعهامس ع اااَل كعاصااالع باااي  كااال  فقااارتي ، لاااسعهم تكااارار    إليهاااا تصاااعيد   يفَ ضِّ ، ُجعِّ

   آلسع التكرار وهسعت  ا فهام وا خرار معُا. تلق  وسقر  بالمضامي ، وبذلك ُتحق  المُ 
ي إ    بااع للحمااد والثناااء إذا وجِّ يااد منااتج الخرااا   مُ ب هاااهر   التكر اار  تااّح ذو حااد 

دعا  للتااأم والملاال إذا انحرفاا  عاا  ذلااك. وروى  ، وُماان  اتااتعملها فاا  مكانهااا المناتاا  للاا
 الجااااحا  ماااا ينعاااع االتتااااهاد باااه فااا  هاااذا الباااا ، خااااة   وجعااال ابااا  الَتاااَماك يوماااُا ياااتكل م، 
ا وجار ع له حي  تتمع كّمه، فلم ا انصر، إليها خاة لها  كياف تامع  كّما ؟ خالا   ما

د  حتاىأحتنه، لوال أن اك ُتكثار تارداد     إلاى أ  سعهماه سعهماه َما ل َلامل سعهماه. خالا . خااة  أرد 
 . (2)خد مل ع َم ل فهمه  َم ل َلمل سعهمه

ااا هااو اااا ع فاا  االتااتعماة، فااه  و التكر اار  عنااد البّغ يااي ، اليختلااف عم  حياا  ُسعر 
دُا  اباا  األثياار، بأن ااه ، وحااوار  اباا  التااماك  مااع جار تااه (3)   داللااع الل عااا علااى المعنااى ماارد 

ُّ عا  عادم مراعاتاه حااة المتاتمع، فجعال سكاف لنا أن ا ه لام ُسحتا  اتاتغّة الهااهر ، فضا
 كّمه دو  أ  ينتبه إلى تعاو  العهم عند المتتمعي ، وهذا ما لم سع  الجار ع. 

ثم ُسعل    الجاحا  على هذ  الرواسع ُمبرزُا موخعه م  هاذ  الهااهر  فسقاوة   وخاد رأيناا 
ااع موتااى و  د ذكاار خص  هااود، وهااارو  واااعي ، وابااراهسم ولااوط، وعاااٍد وثمااود. هللا عااز وجاال رد 

  جمسع األمم م  العر  وأصانا، العجام، كر الجن ع والن ار وأمورُا كثير ، ألن ه خارَ وكذلك ذِّ 
وأكثرهم غب   غافل، أو معاند ماغوة العكر تاه  القل  
. فالتكر ر له مواضعه ودواعساه (4)

ُّ للتكر اار فاا  كاال  موضااع، التاا  تعرضااه، وتجعلااه واجبااُا فاا  الكااّم، ولاا س  كاال  الكااّم خاااب
 . (5)فاختّ، األتبا  وربسعع المخاربي ، هو ما يترل   التكر ر وُ بي   كسعيته

                                           
 . 2/31البسا  والتبيي    (1)

 . 1/104 م .    (2)

 . 2/146ب  األثير ثل التا ر ف  أد  الكات  والااعر، ضساء الدي  الم (3)

 . 1/105البسا  والتبيي   (4)

 . 149راهر با  خنا  ف  القرآ  الكر م، ب  عستىينهر  أتالي  ا (5)
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 املبحث الثالث 
 اتيجّية التلميحّيةاإلسرت

 مدخل :
يستتتع يلمرسل ستتتُمبّميعن قتتت مفتتتّم اتتتغةمالتتتلم تتتشُمرسمق تتت مرستتتغق س مل   تتت  م لتتت م
مفتّملستحملتيملقدم   س اتغ مف ت مل  تا م ًت وقما تغمينتغ ع يع   لمللملننت مرسط ت ظمه ّ ق

ل ستُملسيتهقمرسط  ظمرسلن سظمسمسيق ققمسينعجمفنهمغ س ميسعمزل  مرسط  ظقماي  ل ت مرس
تت مل شزًقتت مرسستتيق قملتت ملتتن جمرسط تت ظمغ سعتتهمسمعن يتت م تت قمّا للتت ميتتإغىملستت منعيّتت مل لق

مفميتهم(1)فّم رس اغ  مل    رومسهم ا ملنّ زًق مح ليقت معتغ ق مسمط  ظملنن و ّق لرمينن مب قمّا
بس  ههمحسظمل مع قمرسعارضتلملت مرسمق ت قم يت مبنقتهم تغميلتندمرسستي قمسمط ت ظمب  ت ملتّم

ّمفتتتغغن ةمارحتتتغروملتتتّم اتتتغقم لمتتت م تتتغمراط تتت  مّتتتامرس اتتتغمرساحيتتتغمفنتتتغمرسل ستتتُقمار  َينع
ل  اتتتتتتغةقملمتتتتتتييمرس اتتتتتتغمرستتتتتت آييقمللميطع تتتتتت ما ر ةم اتتتتتتغم طتتتتتت قمرطعتتتتتت  مرسل ستتتتتتُم
تت مرستت ل مبامرستتعق شق قماستتلسحمستت ميستتعنلُم تتامللق ر ستتع رعيّيق مرسعمليحيقتت مسمغ ستت مفميتتهقمّا

م.م(2)رسل سُماي  مرسط  ظمرسل     
ّقم لنّتت زمرعلنتت  م يتت مرسل   تت  مينعلتتغمفمتت م  فتتغ مرسن  تت مفنتتغمميتت "م سيتتعن مب

  تتت ريي قمارفع تتت  مّتتتلةمرس  فتتتغ مّتتتاملتتت ميّنمتتتهميستتتلق ملنّتتت زمرعلنتتت  م يتتت مرسل   تتت  م
م.م(3)   سع رعيّيق مرسعمليحيق 

ملتتّمرسنه ًقتت مرس  ستتيشيق م مرسعمليحيقتتس تتغمّمتتظمرستتعنل  مراستتع رعيّيقم ُق   معحتتغيق ومس تت
لعتتتهمرس  ضتتتيق مفنتتتغم ستتتي   قماشتتتل سحمسمعاتتتاق مرس ارفتتتغىمسالنتتت  مرس  ليقتتت مالتتتلملتتت م غق

رانّ زًقتت .ملالتتلمشملتت لم ستتي   مّتت محتت  لمين تتلملتتّمط س تت محتتغ معح ي تت م  تتشُم
غملنن ّ م ع ستيّ  مرسهت ّ ىقم مرسعمليحيق ميعحغقمعمليح م ارس  محغ م ط قمل اسع رعيّيقم

تت م اع تت ملععحتتغقم تت لمّتتلةمرسلستتلس م  سم  لتت مارسعتتلغقممغم تت سعح يلم يتت مرسل   تت قما تتغبلق ظقملعسق
 ااتتت همستتت   ومبس ستتتيق وم   نيقتتت وم ستتتعطغر مّتتتلةمر ستتتع رعيّيق قمل تتتام تتتغ  ميلعم  تتت مرسلتتتع مق م

                                           
 .م267رسع رعيّي لمرسط  ظمم(1)

 .م368ينه :م .ّمم(2)

 .م394ينه :م .ّمم(3)
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ةارسلعم تت ملنتت وقمشلتت مباضتتدم ستتي   مام  تت رييم قم  مستت حي وممينلتت مفتتغ   سيتتعن ملستتعا"و
غمرست ن مرستعّ   مستغار مفنتم  آلمرسلعن  فمفمي  قمافعغقل يعنململ     م  سن غرلمارس 

تتتت نتتتت قمُمينتتتتغ  مفتتتتّمرستتتتعنل  مرسط تتتت ظمرسعاتتتتً ح قم تتتتغارللملني مستتتت   يق قمعّنتتتتُمرسل س 
مش سسم  مبامل رف  مرسعلغظ.م

مّلةمرسهت ّ  م تغيل ومعحتلمبستل  مش يت  قمنهت روم نعلت آ  ملست م س غمعن ا مرس  ح ّا
سه.ملتتتتم ف تتتغرس  ّ مقمشتتت سنما مرسم ايقتتت مارعغ يقتتت مافمتتتا مرس  تتتهماباتتتاماتتت لملطعم تتت عطا م

مل مط سفمرعاُمرسعمز م ي مرسه ّ قماعن ق مسمعمليدمفمت مرسّّ  ن  مل  وم   م ّق  مب
قمًا "م ر تّمرع يت  م(1)لسعا"ملنن مرسط  ظقمالسحمفنغمرسعن ي م  سل  ا مفنغمرس اغ

مرعاُملت مرسلننت مبّميعحلتُمفمت مهت ّ مس هتهقماسلتّمب رغمبّميعتلا م637)ل ّق ّت(مب
م قماف قتت مفن تت م رسستتشق    ملتت مضتتار  مطتت ا م نتت مرعلنتت  م(2)ستتهملتتّمغسيتتُشتت ّم  عتتغق

مبعطتت "قمافنتتغم ر تتّم عي تت  ملتت م تت ظم  ّ مرس متتظمفتتّملنن ّتت ملستت ملنتت  رسم ايقتت ملتت م تت نّا
م(3) لط س  مه ّ مرسم ظملنن ة  قمال مل  ح مرس  همابااسهمعحغق مرس   ت  مارعاتاسيّا

تتت مفنتتتغمرسلن اتتتً ّمل  م لم  بيقتتت قمشنه ًقتتت نتتت حمفتتتغق منه ًقتتتفتتتّمرسح ي تتت مارسلّتتت ز.مبلق
مراستتتع رعيّيقمام  تتت رّا مام سي نستتتّا ما  طعاتتت  م  تتت ريي مام ستتت  ب  مام اسستتتّ  ّق  م:مل

تتت مرسعمليحيقتتت مععل  تتت تتت ملتتت مغ سع تتت مفتتتّمل عضتتت مرسهتتت ّ قمّا ُملتتت معمتتتحمرع تتتار مرسط ّ 
ملتتتّمطتتت  مرس تتت رآّمرسمستتت نيق مارسح سيقتتت  مابضتتت ظمف لتتت لمستتتي  يق م ميعتتتغَ حملنن ّتتت مل ق

مر سعغ  مرسن م .م
م

 : اإللتماس:خطاب التأّدب
مرسط   تتتت لمرعطتتتت "م ُق مرسط تتتت ظم يتتتت مرسل   تتتت ملش نتتتت مل لتتتت مع تتتتاقمشتتتت  ُ يحعتتتت
ت مف ت   مفتّم مراسعل يمارحغروملّمرس م  لمرسلإغق  مرسع مع تغاملت مه ّّ  رسل     قمايعنغق

                                           
 .م374ينه :مرسع رعيّي لمرسحه لمم(1)

 .م1/62ينه :مرسل ُمرسس آ مل مبغظمرس  عظمارس  ف مم(2)

 .م375مينه :مرسع رعيّي لمرسط  ظم(3)
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تتتت قماعتتتتغف م   عستتتتآم مبستتتتآم قمبامفمتتتت م تتتتشُمّلتتتتُمط  ًقتتتت معه تتتت مشلستتتتآم ملتتتت مه ّّ 
مر سعنش ً  .م

ل سل ستتتُميستتتعنلُمبستتتماظمرسعتتتلغقظمل رفتتت  ومسلتتت مع عضتتتيهم نتتت مرع نتتت غقمل س عنتتتغم
رعط   ميل مل ق رحمل حنمرس ا قمارس عنغمراّعل ف ميستعغف مضت ا  مرحعت ر مرستلاقم

تتت مرس عنتتتغمرستتتلرع قمل تتتاماتتتي ن مرستتتلرلمفتتتّمرستتتعم ظم لتتت ميستتت  ملسي تتت  تتتغم(1)رسنتتت  .مبلق إشق .مًا
م ّق ملتتّمب تت زمرستتغارللم ستتعنل  مراستتع رعيّي م يتت مرسل   تت  ملتت م ستتي   مب رسعتتلغقظم يعنتتغ 

م   ينع  م    ومف ليق مسمعلغقظملت ملنّت زمرس قمتظم يت م ن حملنين مع  غمع ّا رس مظقمّا
لتتتت لم(2)رسل   تتتت   قمللتتتتّمستتتتل لمرسعتتتتلغقظملح استتتت معّنتتتتظمرسا تتتتا مليلتتتت ميستتتتل م  سلح ق
ارم  سعنل  م.ما غما غمّلرمرسنا مل ملّ (3)رسم ايق  ي  غّ قما غمعاا   مر عن  مرس عسُمار 

مرالتت  م فمتت  م ّق بستتماظمرسعتتلغقظماراسعلتت يمحعتت ميتت قم متتظمرسلتتغفامليستتعّيظمالنتتهقمب
)فميتتهمرسستت  (مشتت ّم تتغمبن تتلم ف تتغلم تتّمف تت ي ملستت م رسزبيتت  م  تتُما تتا مرسحتت ظميتتا م

َ مرس ا  قمل   مسه:م (4)رسّلُمسيسع يآهملس م  فعه م محت قمقمسلق مَ غ  مرسزبيت ما معت ل  ليل 
تنعا  ماي تا  مرساق َشتظع َنتهقمَي ي مف  ات ومَ  ي نقتحمعّتغم مَحتَ مشت س  ا   مرسزبيَ مبستَيّقمار  ّق :مّت ملإ

مط ستتتح:م ّع مستتته:مي تتتا مستتتحمر تتت ُي َف لعنتتت م  سحّتتت زمابنش عنتتت مبستتت ُامل   آتتتهمرسستتت  قما عتتت
 مسم سا ماع يلعتهمسن تُم.مي غبمرسنصم  افغرغمرسن س(5)  سن رققملل مفغرملل مَ َغرمسحم؟م 

رس س س قم  معلع م نغملسحمل  رلمرس ست س ملت مري  فت لمستً ن ملطعات  ملن قت  قميحت ا م
لي تتت مرالتتت  م)فميتتتهمرسستتت  (معتتتلشي مرسزبيتتت م تتت س ار  مرسا ي تتت مااتتتم مرس ع بتتت م ين لتتت ملتتت م
لح استت مسعحييتتغةمارّ  فتتهمسّتت غ مرساتتارظقمالنتتلملتت ميلشتتّمبّمي تتلملتتّمستت حمسمتتغل  قم

ااتتت م ر تتتّمف تتت ي ممليحتتت ا  تتت مّتتتامليتتتهمارافتتتلر ملسيتتتهم  تتتُملتتتارلمرعارّ.مًا ةمفلق  غق
 لط   عتتتتتهم لستتتتتماظملح تتتتتظملسيتتتتتهقمليتتتتتهمّ ل يقتتتتت مسم متتتتتاظملستتتتتعنل ومبستتتتتماظمرسعتتتتتلغظم

                                           
 .م371رسع رعيّي لمرسط  ظمم(1)

نه :مرسع شي مرسمس ن مل مرسحض   مرسن بي م372 م.مّمم(2)  .م152.مًا

 .م372 .ّمم(3)

 .م172-1/169ينه :من جمرس    مقم  حمر ّمب  مرسحغيغمم(4)

 .م222-3/221رس ي ّمارسع ييّمم(5)
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تتهملسيتتهم  تتشُمل   تت قم ّق اراسعلتت ي:م ف لعنتت ... قما تتغمشتت ّملتتّم يتت مرسلن ستتظمبّميعا
ن ت ةمل   ت  قماس تلرمرسعتز مرالت  مبستما  وم  يت مل   ت مانّت زمرعلنت  مرسارّ ت قممسيلل ةمًا

رللمرستتتت آييم ي يقتتتت مّتتتتامرستتتتغق مّتتتتلرمرسعتتتتلغقظملتتتت ملنّتتتت زمرعلنتتتت  مرسعّا ّق  افميتتتتهميعقضتتتتدمب
م.م(1) سعنل  مر سع رعيّيق م ي مرسل      

ل تتغمّتت  لمرعستتآم مفمتت ماتتي  ملعلغق تت قممسّنتتُمبستتماظمرفعلتتغمفمتت مرسعملتتيدم
مى.معغر ملنُمعن يلمقمرس غفمرعس يرسلىميإا 

ل تتت محتتت  م رسعتتتلغقظ ميّتتتظمفمينتتت م بّمنعنيتتتغماتتتي   مرس ارفتتتغمرسلعق نتتت م  نعهتتت  قم
غ مرسعتت مع تتيقّمشيتتفمي  تت مرسلط  تتظمرسلننتت مرسل اتتاغملتت مر ستتعنل  م ارس تت اامرسلحتتغق

م.م(2)رسارسلمس لرمرسم ظمرسلىمي ل ملسيهمرسلع مق  
ىمس قنتتهمليقتت ةقمس تتغم مقتتبم ر تتّمف قتت ي ملتت مشمق تتهمرالتت  مع مي تتهم  عستتماظمن ستتهمرستتل

مبنقهمست مي متدملت مل نت م متظم رسزبيت  م ا   مرسعنل  مّلرمرعسماظمرسلعلغظمرسلح ظقمل ق
ل   :م ب م همرسس َ ما عُمسه:م ينن مابينحمفع غمطمي   ماَغ عمطمي  قمارّعلت  م   ت مارن ت رغم

ملتت مبحمقتتلقمام  ُ تت مرسلاتت حفقمَلنح  نحتت ق ملتت مارحتتغقماب قمل تت ا  قمال تت ا  مرسن تتي  قمان تت ع
م ّق ح قلل.ململق مش ّملّمرس غمح  نم تيّمرسنت يم ا ت آ  قمل ت  مرسزبيت :ملت مشنتلمب "مب

مليهم ع  !  م.م(3)مل ُمل مّآن مسهميشّا
 ت مسعّ   مسغفا مبليت مرسلتإلنيّقمسيعنس غمرنع  مش  م رسزبي  م  س ل مافغ مر 

قملترسسي قم م ظمرس ع  مرستلىميع م اضتا مّم ت ققمّتامرسلستلملتلمرس ت ا مارست ل قماسيشتّا
م.مرعس ي

 م  تلّمّتلةم ايلشّمرا    مّن ملس مرس  قم تيّمل   بت م  ت ريي مال   بت م ستي م
ظماراسعلت يمرسعت مرسه ّ   قملإنن من حظمرس  قم يّمايبمرعل مرسط سا ماايبمرسعلغقم

(مي ا :م ف لعن ..مرنش عن ..مللت مفتغرميع قمرسعن ي مفن  م اا  معمليحيق قمل ال  م)
ملستت م  تتغحماعنتت ز مفتتّم بيتتح...(مل ساتتي ع ّم يتت ملع تت لآ تتغي يّمعللتت م تتغر! ماستت مَي عتتُم)فع

                                           
 .م392رسع رعيّي لمرسط  ظمم(1)

 .م269مرسنصمارسسي قمقمل ّمغريحم(2)

 .م2/222رس ي ّمارسع ييّمم(3)
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لتتّمّ تت مرسغ ستت مرسم ايقتت مرسعارضتتنيق قملش ّلتت ملحشالتت م  ارفتتغمعطعمتتفمفتتّمرعطتت "م.م
مينتتيّم مرستتنصق ّق لرمفتتغن ملستت م بىم ستتي   ملتت م تتلّمرسعنتت قفملستت مل  اتتغمرسلتتع مق قملتتإ ار 

تت تتفمرسلعم ق لتت ملتت م نتت  معح يتتلمرسل اتتغم عنً   مليقتت ةم ارستت  مرس ارفتتغمرسعارضتتنيق مرسلعحشق
مرسنص.م

مرسلع مق م يعمع "م ّق نّزمفل ومس ايق ومارحغروم ُمبسع رعيّيق م سي   مل مّلرمرس لّمب
ر نتيّ ملتت عا ميعل قتتُملت مراسعلتت يمرسلعضتتلقّملت مرس تتا قمبىمرسنلتتُمرستلىمينتتاىمرس  آتتُم

امرس اغمرسلىمين   مع نقيتهقمرنّ زةم ارس  مّلمعهقملنقل ميعقاُمل  م س قمّا   سنلُمرعاق
م ّق مب تتتتلرم ميلشتتتتّمعح ي تتتتهمل تتتت ملتتتتّمطتتتت  مرسلننتتتت مرسعارضتتتتن مسمّلمتتتت مرسلنعّتتتت قمل ق ّا

مع تتتيقّمع ستتتي   ميعاتتتاق مرسغ ستتت م شي يقتتت معارضتتتنيق قملع تتتا مرستتتع رعيّي ّق  مفمتتت مرلعتتت ر مب
تتت  مرعفلتتت  مرسم ايقتتت ململتتت مرنّمن ستتتهم  س ارفتتتغمرسغ سيقتتت مرسعتتت معن  تتتلمفمتتترسلننتتت ميعح ق

م مس    وملرلمرسام م  سلن ل مرسل ع ش  م.م(1)ا  سلنمال لمرسلحاق
مرسل تتشم مفمتت م ل تتغبم ُق قمحيتت مينعلتتغم ستتي   مسحتت مّتتلرمرسنلتتُم يتت مشتت ف  ّق اس تت
مرس اتتتغم ّق رسعنتتت ّا مرستتتلىمرستتتعن  ةمل   تتت  ملتتتّم  تتت ريي مابنتتت  رومفمتتت م بىم ستتتي   ملتتتإ

مرسستت  لملنّتت زمفلتتُمب استت قمرستتلىمّتتامراسعلتت يم ارستت  مفلتتُمرسلعضتتلقّملتت مرستتنصق
  ناىمرسلىمّامرسسإر .مّا  مر سماظمل مّلرمرستنصمضتلّم  فتغ م س تُمل ت  مل ت   م

مرساي  مرسعاً حي م عن سظمل   مرسعاراُ  ّ م.ش ّمليهمرسل سُملغ ش وم ل
م

 املوافقة وداللة اخلطاب على القصد  
لنتتت  مس ايقتتت مبطتتت "قمللمينّتتتزمرسل ستتتُمبلنتتت  ومس ايقتتت م يتتت مل   تتت  م  ستتتعنل  مب

ملننتت مّلتتُمرسم تت لمرس  ينيقتت قمللرم افتت مر ع    تت م ّق  يع حتتظملتت مش يتت ملتتّمرعحتتار مب
مفميهماي   مرساا ًق ملتّمرستع    مابلت مان ت م  ل  ل لمرنّ ّز قم ينحا مليل معغ ق
انتتغر ملستت م يتت ملستتحملتتّمرساتتيبمرسلنعلتتغ ملتت معاتتنيفمرسّلتتُقمايننتت مّتتلرم  سنستت  م

                                           
 .م59ينه :مرسعغراسي مرسيا مقمفم مّغيغمل مرسعاراُمم(1)
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تُمرستغ س مرس ت ل مسّلتُمرسم ت لمرس  ينيقت ميات دملعنتل رومللرممسماافمرسم اىق مرسعلًا ّق ب
م.م(1)ر عع  مليهم لنمال لمرساي  ماحغّ  

انننتت م تتت رسلارل  م مغ ستت مرسم تتظمفمتت م  تتالمحشتت مرسلن تتاقم تتهمسملستتشالمفنتتهقم
م حت مبامرّع ت غق مالارل عهمسهمن ي ومبامل   ع وم  ع ر  ل ملت ملننت ميغ شتهمرسلعم ت قمغّا
اسلق ملارل ت معّمرسلستشالمفنتهملارلتلمسملن تاقم تهملت مرسحشت قمايستليهمرعاتاسيا م
تتتلقَ م غ ستتت مرستتتنص مارسعتتت ميعن قتتت مفن تتت مرعاتتتاسيا م ل  تتتا م  ل  تتتا مرسط تتت ظ قمشلتتت مسع
تَ "م ت سحش ملتّمرسلن تاقم تهقمايستلقيهمرست ن م مرسلسشالمفنتهمَبحي ّق َ " م  فع   مب  رعحي

س  م  فع   مب س ملّمرسلن اقم  سل  ا م رعاي مرسلسشالمفّمباي م.م(2)ّق
مرس متظملت مطلست مب تارظمّت :مرسعلنت مار ستع    م ش    م  نّا ا غمحا م رسسق
تت مرسل ستتُم  تت ا   ملتت م ارعلتت مارسن تت مارسنتتغر قمللميعاستتغمفن تت ملنتت ّمباتتميق مللرمبّ ّر

م يت مباتميق معن   ّ لرمس مع ّمفم مباتم  قملإنقتهميعاستغملن ت ملنت  ستظمسي   لملن س  قمار 
ملسحم ارست  ملت ميعستلق م  ت رآّمرسحت    ن نت مّتلرمرسعاسيتغمفمت م سيقت م(3)رسل   قمايشّا قمًا

رسعغ سي مععانقفمر نع ت  ملتّملننت مرسط ت ظمرسح لت ملست م اتغمرسل ستُقمللت ميتإغىم
عاستتتغملننتتت م طتتت م لستتت مطتتت قمبحتتتغم تتت ااملّتتت ر مرسلننتتت مرعاتتتم قمليلعنتتتلملّتتت رإةقمًا

مين سظمرسل   .م
ن مفم ملسعا"مرسع شيظمرسطت صم تهقمايلشّمرا    م لس مغا مرسلع مق مل مرسلغاق

حيتتت ميلشتتتّمبّمعنع تتتُمغ ستتت مرسع شيتتتظمشمق تتت ملتتتّملستتتعا"ملستتت ملستتتعا"م طتتت .مل نتتت حم
عحتتا لمي اتتغملسي تت مرسل ستتُملتتت مرعلنتت  مرس  ليقتت م تت ن مرعغارلمارعستت سيظقمشلتتت م

لنن مرسط  قمللاتُميحغ مل مح س مر سع    مللرمعضلقّملنن مرسعنّظقملإنقهميحلُم
تظمسلت م ت بمفمت مر ستع    م ّق مرسعن ّق ر سع    مرسط  قمارسعنّظمضت ظملتّمرسط ت قملشتإ
تتتُمغ  لم مفمتتت مغا مرسعن تتتي ملتتت معحًا تتتاميتتتغ ق لنقلتتت مبفتتت غةملستتت مباتتتمهملتتتّمرسط  ًقتتت قمّا

                                           
م.م93 ل قمّغيغ مل منهً  مرسنحامرساهي  مقمرحلغمرسلعاشُمم(1)

 

قما:ملنّتتتتت ملاتتتتت مح لمباتتتتتا مرس  تتتتتهمقم  تتتتتظم428-427يعنهتتتتت :مرستتتتتع رعيّي لمرسط تتتتت ظمم(2)
 .م430-429لا   مس نام

 .م132مل ع حمرسنما م(3)
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مرسعن تتتي ملتتتّمرسلإ تتت رلمرس آيستتتي ملّمستتت ميشتتتّمّتتتامرسلإ تتت مرستتت آييم رعلنتتت  مرسم ايقتتت قمللميعنتتتغق
تت تت قماي  تت م(1)لم تتيّمرعلنتت  مرسم ايقتت سمع ً  قمللميلشتتّمبّمععاتتُمرس لتتز م   ستتع    ملع يتتغمرسع ً 

مرسع ً  مض ظملّمرسط  قمشلت مّت  ملت م تا م   ت  م تّم ّق رسلع سُملسيهم اغمرسل سُقملسحمب
تتتزروميلعغحتتهم تتتهقم َ تت عم تتتّم إيتت قمفع  تتَ م تتتّمَستتمي مّ   عتت غ مرستتلىم ارةم رسّتتت حظ مل تت  :م ابن تتتغمفع ي

َ ت عم تّم إ ت :مّتلرم ت رزميت مب ت ما     از قمل   مستهمفع ي مرععّ  َّ َ  م   ٌ مرسعحس  ٌ مح ض قمللهي
مّلرمرس   !؟مبن نعهم.مل   م  ق  :مبس ل م  ميع   ع س  مب يتَحمالتّمم لعن لم مععحي ّي ت ملنتَحمال  تزع ال مب َّ
س  :م ازعهمرسع مبا  مَسمي  م لّ   ّ َحم.م ع  م غرمفم مفع   م  غق  مَّ

اااااا   َمياااااا َ َ  َ ب   َداااااا   م َل ااااااي َ بذااااااصَّم
َ

َب اااا   َ َت  اااا   دَّمااااَُتَااااي  َ(2)باااا بَِّ 
َ

ميحلتُمعنّ ت ومفمت م تشُمرستع    قمارسعنّتظملتّمّتنيمرانشت  قمستلسحم  س ت وم ل سنصق
لتت ميتتلع ملاتتحا  وم تت ن مرسلنتت ن مرعطتت "مي عضتتي  مستتي قمرس تت  قمارستتنصمرستتعغ  مّتت  م

ستزر مسمطاتا ق ّت مار  تامم  ً   مرسحار قمليهم ست مسمحق ا تغمّت  مليتهمرستع    مي يتغمرسعنّتظقمّا
 تتتا م  تتت  :م بسل متتت ميع تتت  مّتتتلرمرس تتت  !؟ قمارس تتتغفملنتتتهمعنّيتتتظمرس  آتتتُملتتتّمرفع تتت غةم ل تتتغ  م

ت ّق تلم      قمارس  ي ملتّمّتلرمرسعن تظملست ماتار هملّمشت ّملنشت روقمابّميّ  ظمبّمينتاغمرسلط   
تلرمغسيتُمفمت م تغ  مّت لرمرعستماظمفمت مرستعين ظملس من سهمسي تن م  سط تلمرستلىمّتامليتهقمّا

تت تتُمارضتترسلنتت ن ماعناين تت قما   تت مل ن فتتهملتت معااتتيم  ملستت مرسلعم ق دم  تت م قمل اتتغمرسل عس 
مر ستع    مرانشت  ىمب متبملتّم ّق اي  مراسع    مرسع مستي  لمفمت م تشُمرستنص.مالنمتا مب

مرانش  مرساً دقمسلسحميش  مرسعنل سهمل مرسط  ظمرعغ  .م
تتت  م تتتّمبايمرسعنتتتل ى:مر ي نتتت ملحتتتغق   و.مالتتتّملستتتحم تتتا م لن ايتتت م تتت ّمب تتت مستتت ي ّمسمنطق

ت  م ل   :مَبَاملنت ميت مبليت مرسلتإلنيّ!؟م ت  :مننت مبستعً دملنتحملسيتهقمالنتهملسيتح .مبنشت م رسنطق
تاغةملت ملّمستهقمالت ميعلعقتلم تهملتّمحضتا م رسن غ مفم م لن اي  مح ّعهملست ملحتغق ملتلمّا

ةملنشتت  رومسم قمتتظم  ً  تت مر تتحماعن تتي مسار تتلمال نتت قملّتت  م غق  ستتع    قمسلتت ملتت ملستتحملتتّمعحً 
ي تتت وماتتتحيح ومحعتتت ميتتتغ حمرسح ي تتت قمابتتتلسحمطتتت  م ي تتتهمعّا م نع تتت ةمرسلعم تتت ماعّا رسحتتت  قما تتتغق 

مر سع    مفّملنن ةمرعام ملس ملنن ملطعمف.

                                           
 .م391ينه :مرسع رعيّي لمرسط  ظمم(1)

 .م1/49رس ي ّمارسع ييّمم(2)
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 قصدّية الكناية: 
ععن فمرس ن ي م لنق  م ع حمرسعاً دم لش مرس   ملس ملش مل ميمزلهقمسينع ُملتّم

ُمرسنّ غقمسينع ُملنهم ل مّتاملمزالتهقملس مرسللشا ملس مرسلع احقمشل مع ا :مل ّم ًا
تتام تتا مرس  لتت  قميعقم مرسلتتع مق ملتت محتت  مرستتعنل سهمرس ن يتت ميحلتتُمّا ّق تتفمب ضتتدملتتّمرسعنً 

عّمقتتت  ملتتت مهتتت ّ مرساتتتي   قمشمتتت مفمتتت ملننيتتتيّمّلتتت :مرسلننتتت مرسهتتت ّ ىمرسح لتتت قمًا
امل ااغماممارسلنن مرس   ن  .مافنتغمرستعنل  مرس ن يت معنحت فملننت مرسلتع م رسط  قمّا

تتاغمف  تت م رساتتي   مفتتّمغ سع تت مرسح ليقتت ملستت مغ ستت مبعطتت "ملّ زًقتت معع عتتظمفمي تت قمسّا
مرسغ ستتت مرعاستتت م ّق تتتُمرسنّتتت غ ملتتتإ م ًا مبامف متتت م ين لتتت قمل تتت م اسنتتت :م لتتت ٌّ عتتت ز مف لتتت ق

مّتتتلرمرسلننتتت م  ّق تتتُمحل ستتت مرسستتتيفقم يتتت مب مل نتتت وم ًا ّق ي تتت م لتتت ميع مق تتتهممععل تتتُملتتت مب
رسسي قمبامرسل   قمعنقهم م يل مس ا محل س مرسسيفمل مل   مرسلتغحمبامرا ت ر قماشت م
مبّمن ح مفّمغ ست مبعطت "معستعمزل  م عإغىمرسّلم مل آغع  مرسغ سيق ما  يع  مرس نيق قم  عغق

تتُمرس  لتت قمارسعتت ميعااتتُملسي تت تت مبنقتتهم ًا  مفتتّمرسغ ست مرعاستت قماب تت مععح تتلمرس  آتتغ قمّا
م ً لمرسن ُقمل ا مرس  ل ميسعمز م ا مرسنّ غ.م

مل   لملنن مل مع ميلش ةم  ي مس هتهمرعاتم مرسلاضتا مستهملت م ل سلع مق م غمياغ 
ت م  تلرم(1)رسم  قمبىمبنقهميّنُملت مي رغلتهماين غسته ّنمتهمرستغسيُمفميتهقمّا قمليتإل م تهمًا

مارسعاً دقماب   م ي ن و.مم(2)ب مبملّمرالا ح
مرس ن يت ّق م اتتغمرسلتع مق مّتتامرسلننت مرسح لتت ملتّمرس تت  قمل تتغمل  م علنتتلمبّميشتّا

تُقملتلم ُمرسنّ غ مبّمنً غم تا منّت غةملتّم يت مر ع ت ظمعلًا مل م اسن م ل ّم ًا يشّا
مرسلننتتتتتت مرسهتتتتتت ّ مارسح لتتتتتت ملتتتتتت مرس ن يتتتتتت م(3)ل رغ م تتتتتتا م  لعتتتتتته ّق مب ّمشتتتتتت ّمم–.مل ق ار 

مرسلع مق م ي اتغةم تلىم مل ااغامي  ي مل رغمامم-   مللمرسلنن مرسط   يعن ّق بىمب
مفمتت مستت حي مرس تتا مالّ ل عتتهمس  تتغر مرس  تتشُملتتّمرع مل رغعتتهمعتتغ ق ّق ّم تتش  مع نتت قمار 

ممقّ زمسملعم  مبّميّتلم تيّمرسلننيتيّ ّق ملستحمفمت مل اتغيق مرسلتع مق مس لت قماس ت لت ميتغ ق
                                           

 .م283ينه :مفم مبس سيظمرس ي ّقمغ.م  زىميلالمم(1)

 .م283قمفم مبس سيظمرس ي ّم52ينه :مغ آُمرافّ زمم(2)

 .م513ينه :مل ع حمرسنما مم(3)
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امعت ز م ينحت مل قممُقمرسع ز مرسن ل م يّمرسلنن مرسه ّ مارسلنن مرسط  م)رسل ااغ(قمّا
 ع يقتتت مرعفتتت رفمارسستتتنّقم تتتغرماشلنقتتتهملتتت رغملستتت مّ نتتتظمرسلننتتت مرسط تتت قمايلشتتتّمرسحلتتتُم
م ين ل قمفم مفشيمل ميحغ ملت مرسلّت زمرسل عستُمبام غمعن ف  فميهقمط ا مبنقهم ميّا

مر سعن   .م
ا مرسّ حظ مينه ملس مّلرمرس ّم اا همنه ل ومط ا وم بل م مي   لمليهمرسم تظم

مرس ن يتت م لنق تت مستتع مرسلننتت ملننتت ةقمافميتتهميشتت مرس تت  م نيتتغرومفتتّمرسح ي تت قمل تتاميحتتغ  ّا
اح ملست مرعا قماي تي ملسيته مل ملرعهمًا ُق   تيّمرسلننيتيّمملت مرسل ااغم آط م ي ةملعسع 

مّتلرمرسلننت مرسلستعع  مرسلستع غ ملّمع ز م ي مل    ماعت ر  م يت ماتً دقما تغميشتّا
م.م(1)سس  ّعهمبامسنيظمليهم رغمرالا حمفنهيعم لنن مه ّ مّاملنن م م

لرم  سارملت ّمل عاتغملعمتحمشن يت م غمرسّ حظمل ملسحمبل م مّ  ملي  ا غمبام :م ار 
ملعمحمشن يٌ مفّمرسّا   َع يص  لرم  سارمسمن لُملعسي فّمرس طُقمار 
فّمم-بيض ومم–قمابا غم(2)

تتتتً د :م رسحتتتتغ  مشن يتتتت مفتتتتّمرسّ تتتتُ  مافتتتتّم ب تتتت مف يتتتتغ  م:م رسن  ضتتتت مشن يتتتت مفتتتتّم(3)  ع
م-غيتتتظلرعتتتهقم تتتُميعتتت رغم زلتتتهقمللميمّتتتلممرعقمل س ن يتتت معن يتتت ميعستتت قما ميعتتت رغمس(4)س تتتَلر  ر

عمليحت ومبام لتزرومبامل ت   ممفميتهملس مع حمرسعاتً دم لت رغةملشع يت وم تلش ملت ميتغ قمم-بحي ن وم
م.م(5)اسنمهمعنً ض وم

مفمي  مل     قمملّمرس ن ي مقافنغمرسّ حظ ا تغمعن ي مفّمرسلن ن م لس  ظم معغ ق
مرس ن يت م ّق مفمي  قملّمل ُمف    م) نيغ مل ا"مرس ت ا(مشن يت مس تا مرسننتل.مافميتهمل عغ ق

تتهٌم تتتاةمرس يتتت ّمابستتتماظمعن يتتت ىقمللتتغرمملتتتّمّا ةمليتتت رغمرسلننتتت مرسارحتتتغم لستتت سيظملطعم تتت مّا
مُمرسس للملّمط س  ملس م اغمرسلع مق .م حي ميعااقم

                                           
 .م1/263ينه :مرس ي ّمارسع ييّمم(1)

 .م1/263 .ّمم(2)

 ارسا ح .م .ّمم(3)

  .ّمارسا ح .مم(4)

ينهتت :مرس   تت مرسن بيتت م:مالستت آم  ما  يع تت ملتت مرسعن يتت مرس يتت ن مقمغ.ملحلتتغمفمتت مف تتغرسط سلمم(5)
 .مم80 بين م
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ن يت م يت مرسل   ت معضتلمارسن ظمل مح  معطمقي  مفتّمرسعن يت مرسل   ت ملست مرسع
ستتتلسحمرس ملتتت لماعاتتت مدمرعس تتت ظقمل تتتُملستتتحمشن يتتت ع  مفتتتّمرسلتتت ب م تتت س ل مارس تتتزر ..م
ارسن  تت ما ي تت م تتيّمرس ن يتت مارس لتتزماش ّلتت مل تت ملتت ماتتي   مرسط تت ظمرس يتت ن قمل لتت م

مليهمرساس آ .م ُق مرس لزميعافم  سط   ماع  ّق ميا  ّمل مرسلنيّمن سهقملض ومفّمب
رسل لتت م تت م ين لتت ما ي تت قمامفنتتغم رسّتت حظم مل ع  تت م تت عغظقمل سن ا رس ن يتت م م

امع ً ظمرس نيغمسملّّقم ل ميست  ملت مستل مامرسط ت ظما ع ت مرسلرآ ت قما ميتزفجارحغقمّا
تُمرسنستش مل تَغرم تُملتّمّب رسط   .مالل مس  همرسّت حظملت مّتلرمرس ت ظم استه:م انتز مّ 

م َلعهقملل ت  م قما ش ملسيهمَلهي لسيتهم يتغة:مبّمحست عح مل ت  مستهملتّمشت ّم يّميغىمرسلللّا
:م ميع ت  م .م   مرسلللّا مرسلإلنيّ:مر شظي مم:ي ا مسحمبلي ع سل تُمّتلرم  ع ظملّمرسلللّا

تتتتت مبغ يقتتتتت م رس ن يتتتتت  ما اتتتتتغيق م(1)م:مرناتتتتت ف! :مر شتتتتتظقملنقلتتتتت ميع تتتتت  مستتتتته ميع سق .ملتتتتت سنصق
مرسح ي  مارسلّ ز.رسل ع عيّ:ممرسعطغرل  مل مل ع  ماس  م يّ

مم

 ة االستعارة: قصدّي
راستتعن   منلتت ملتتّمبنلتت امرساتتا  مرس   يقتت قمس تت مف  تت ما يتتغ م  سع تت يهمرستتلىم
تتاغةمر نع تت  ملتتّمرسلتتغسا مرعا م)رسلننتت م مبحتتغمب ش ن تت مرعس ستتيق قمحيتت مي تت  مّا يعنتتغ 

مرسح ل (ملس مرسلغسا مرس  ن مسم ظمرسلسعن  م)رسلنن م ي مرسل    (.م
ستت مر ستعن   ملتّمطتت  مرسلنمالت لمرسل تتع ش مايه ت مرسّ نتظمرسعتتغراس ملت مغ ر

نت معّنتُمرسلعم ت ميعاتغققم  يّم  ل مرسط ت ظقملضت ومفتّمرسعل يتغمفمت معطاتيصم ً 
نتت معلنتتلملّتت ر مرس تت  ممق قماعستت فغةملتت مرسااتتا ملستت م اتتغةرسلتتع  تتاغمرس ً  مّا ّق .مشلتت مب

مرسلتتتتع مق ماتتتت غقملتتتت   ّ مفمتتتت مهتتتت ّ ةامبىمل لتتتتهم لننتتتت ةمرسح لتتتت قمالرحمغسيتتتتُمفمتتتت مب
مر نع تتت  ملتتتّمرسلننتتت مرسح لتتت مبامرسهتتت ّ ملستتت مرسلننتتت م يتتت م(2)غفتتتارة .مابتتتلسحميشتتتّا

م.م(3)رسل    مّاملنن مرسلع مق مبام اغةمل مر سعن   

                                           
 .م378-3/377رس ي ّمارسع ييّمم(1)

 .م481ينه :مل ع حمرسنما مم(2)

 .م483ينه :م .ّمم(3)
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للّمرسعل يُمفم مس يُمر سعن   مل مّ  مل م س س ميًزغم ّمرساسيغملست ملت ارّم
تتت وماعتتتإطق  مبعطتتت "ق تتت م نتتتغملتتتإن مب رحمع تتتغق  م ّي لتتتإلرمبعتتت حمشعتتت   مّتتتلرمم تتتّملحلتتتغ م...مبلق

م.م(1)ل فعلغمفم مبيق ل م آل 
غمليتهمال مّلرمرسنا ملّمر سعن   ميح ا مرسلتع مق ملت مل ت  مرسط ت ظمرستلىميعت غقم

تتتامرسستتت للقملتت م بيتتتهمباملتتت م رس تتطصمرسل اتتتاغقمبىمرس تت فمرنطتتت ملتتتّمرسط تت ظمّا
تتت وملا  تتتهقمارسحتتت  مّنتتت معلنتتتلمليتتت رغمرسلننتتت مرسح ي تتت مس تتتا مرسلتتتع م م لنتتت مب رحمع  تتتغق مّ 

تتامحتت  م يتتهمرسط تت ظملسيتتهمّا مرسلط َ تتظمفمتت مفمتت م ح ستتهمب نتت  معّا ّق اعتتإط مبطتت " قمع
ُمبامعلطيّ  .مرسع غقم مغمل مرس بىقم مح  مع غي مرسّ 

مرس اتتتغملتتتّم تتتا مّتتتلةمرسن تتت   مّتتتامعاضتتتيدمرسلننتتت م ّق ابتتتلسحمي  تتت مرسلط َ تتتظمب
تدمّ نتظمرسلّ قغماعّستيغةملت ماتا  محستيق ملغ شت قم  سل  س ت ملت مرسع ت يه تلرمياضق قمّا

مغراس مل مرسعل ي مفم مرسلعم  .مر سعن   مرسعقم
الّمطت  ممغ رست م رسّت حظ معاتن فمرستغ  لمرسعت مع لتّم  يع ت ملت مرس  ت م

تتتتتت مراستتتتتتعن   مع تتتتتت قظمرسلننتتتتتت مسمسق  ّ تتتتتتَغمب َّ  للماعستتتتتت قُمفميتتتتتتهمل لتتتتتت مرس  تتتتتت مارال تتتتتت  قمَا
[م49]  ل :مچوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   چ مار سعين ظقملّمل ُم اسهمعن س :

اح ن  م يضيلملن  م   مليح ظقما ميطع  مغطاس ت ملنست ّمليعلنتلمم ارسطزن :مرسح ه ق
لق يلم ه  مسع لن  قماس ّمسلق م  للمرسل آش عمل   مرسح لظمرسط ّز
.مل سل آش مرس م يت م(2)

يلعتتتتهقمللمّتتتت مع تتتتاقمعاتتتتاقم  مرسن تتتتُملنمتتتتا م ميلشتتتتّملغ رحمشن تتتتهمبامعطيتتتتُم تتتتشمهمّا
ميلشتتتّملغ ر تتتهقمللملرس  تتت ىقمام ماهي عتتتهملنمالتتت مستتتغ"مرسّليتتتلقمستتتلرمس تتتّمرستتت مرسطتتت ّز ّق

تتت تتتظمرسلننتتت ملتتتّمرسسق تتتععني مسمل آشتتت مسع ً   للقماضتتتل ّمحتتتغا مرس  تتت مرستتتعين م تتتهمارسي
.مل استتتعن   مشلتتت ميعحتتتغق مفن تتت مرسّتتت حظقمفلميقتتت مطيتتت  ملحتتت قمعنعلتتتغمفمتتت ماراغ رح

تتتلغ رحمرسلتتتع مق مارسستتت للملنتتت ومام مر ستتتعن   ملن   غ ملتتت ميلشتتتّمل ل تتت مع  م لتتت .مل تتتغمع تتتّا
تغمرعلتا ملس مرسلنن مرسح ي  ملّما رآ  قملمارسااا  مر ستعن   م تغمعًز ّق  سّ حظميّغمب

                                           
 .م1/302رس ي ّمارسع ييّمم(1)

 .م1/153م م.مّمم(2)
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حيّمعحاىمل مي متلمفميتهمرسّت حظم)رسم تز(مرستلىمم- ن مرعحي ّم–عن يغروما لاض وم
م.م(1)يناىملّما رآهمرسلع مق ملي   مرسس للماعهميمه

م(2)يملسحمل معنمي همفم م ا م رسنل م ّمعاسظ :انمل
 َ ُ ااااابرَ ااااا   َب  ااااا َأعااااا    َصَِي  م

َ

ُ دااااااصَ َب َاااااا   َ اااااار صَ اااااا ذدصَ  
َ

 رساغ"مّ مّن :م  آٌ ميطت  ملتّمّ لت مم معحميُمرسّ حظمر سعن   مّن م   :ل
تتلرمش نتتلمع استتهم تتزةمفتتّم متتظم  آمعتتهقمّا ّي رسليقتتلمللرمَ متتَ قملَيستتَن مستتهمضتتنفماسيقتتهماَف

مبنت  رسّ ّميقم مرا حلع ّي امّن ملسعن ٌ مبى:مل نت مرس ت لّمقمل سّت حظميت ل مرسلن(3) قمّا
طمتتفمراستتعن  رلمرس نيتتغ قمايتتل  م  تتا مرسن تتُمستتّا ميّنتتُملتتّم)رساتتغ"(م تت آ روميطتت  م

ملّمّ ل مرسليقلقمل سل ي يمفنغةم)رسن ُ(.م
اينمقلمفم م يتلم طت مليستعنلمهمل ت  ومسعحغيتغمرسلننت مراات  ح مس ستعن   م

مس يلمّا:مار
َاااااااااااااذ ب  َ   اااااااااااا    اااااااااااا   َ   م  

َ

ااااا  َعَ   ااااا َ ُ  م َ(4)  ب تماااااصَعلااااا َعم
َ

قميننتت اي تت حم رسّتت  فمتت مف  راتت  مهم تتلم.مع شتت ممحظ مرس يتتلم  استته:م ا   َ تتلي
تتتتتلمَفين ّتتتتت قمَفين ّتتتتت مّ  تتتتتح ظمفتتتتتّم ً  ملتتتتتّمرسس  نتتتتتُمرسل تتتتتَ م شتتتتت  و َّ تتتتتح ظ.ما ّنتتتتت مسمس 

يتتت ة مللرم تتت  م قماس تتتغمّنتتتُم رسّتتت حظم اتتتغم(5)َل  لتتته ر ستتتعن   قماعستتتلي  عمرس تتت  م  ستتت م  
رسلع مق ملّمّ  مف ُمرسس للقمالغ"مع  قمهمسماا  مر سعن  ًق ماعاتغي همس ت ملتّمّ ت م

مبط "قم    ومارّ  ومل مرسحش مفم مرس ا .م

                                           
 قم)رسم ز(مفنارّمرس  ظ:م)لّمرسم زمل مرسّارظ(.م2/147رس ي ّمارسع ييّمم(1)

 .م1/284 .ّمم(2)

 .م1/285م م.مّمم(3)

نه :م1/152 .ّمم(4)  .م154-1/153قمًا

 .م1/153 .ّمم(5)
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مر سعن   مشاا  م ي نيق مّ منا ملّمع ني مّل سيق مبف قمار تلُقم ّق ارسلىمي غام ب
قم(1)ي  مرسّ حظم)رسل ُ(قمل محيّمغف ّ مرست ار مرس تغيل ع ا مبس س ومفم مرسلّ زقمايسلقم

مالسحمارضدمل معنميلمرسّ حظمفم م يلم ن م س   ظم ّم ليم  :م
َ ااااَاااا ع َ بااا  َُ بااا  ََ    ااا َبااا َم

َ

َبااااا عم َمَ َاَ    اااا    َتاااايَّ  َ  اااا ََِّااااُ 
َ

تتتلرمعستتتليق مرستتت ار م تتت  مرسّتتت حظم :م  استتتهم)ّتتت مستتت فغمرستتتغّ (ملنقلتتت مّتتتامل تتتُقمّا
م.م(2)رس غيل 

ّمشتت ّمليتتهم تت  ملتتّمرا عضتت  شتتلرمي تتغامسنتت مل  تتا م رسّتت حظ مفتتّم)ر ستتعن   (مار  ظمّا
غّ مايحتي م لنارف ت ملت مراستعن   مش لت ومنه ًقت وميمارايّ زمرسغر قمل ام س ميشعتظ... حتغق

ت ملتّمرساتا مرس ي نيقت م  ت حمنهت ىملست ظ ع.مشل مبنقهمست مياع ني ع   قمّتلةم(3)نت ا م يّ 
 عن يتتحمرس  يتت ملتتّمرسلنتت ن م  سيستتي ملتتّمرسم تتظ.ملإنتتحمسعتت "م  تت مّتت مراستتعن   مرسعتت م

قمل استتعن   ملرلمعتتل ي مار  تت   مابيتت ّم(4)رسّلتت غمحيقتت ومن   تت وم..مارعّستت  مرسطتت يمل ينتت  
حتتيّمنع  فتتُملتتلمب  رل تت قملع ستت ملتت من تتيمرسستت للمالطيمعتتهقمعنق تت م))ع نتتُملتت من تتيم

مسعل ي مرسلع رغمل مرسس لل.م مرحغ مقملععم(5)مرسس للمل م مع نمهمرسح ي  ((
م

 : قصدّية التعريض
ملتتّمرس ن يتت مار ستتعن   مارسعنتتً  قميتتغطُملتت ملّتت  معنتتغقممممم ُق غمرسلننتت مبامرطع لتتهمشتت

شل ميحغ مل مرسح  لمرس  ي  مرسع معنلُمفم مرسعمليدملس مسل ملنين م معع  غ ملست م
م ارستت  ماتت  ملعغراستت م تت م رس ن يتت ملّتتّمرسلعم تت مل   تت  قما مي  ل تت مل ق ّق يّمرسنتت يقمع
ملتتتّم(6)ارسعنتتتً  م مينلتتت ّملتتت مرسن تتتا مفلتتتُمرالاتتت حمارس  تتتف  قمستتتلسحمشتتت ّم  عتتتغق

                                           
 .م156ل  ّي مرسّل سي مارسن غمل مرغظمرسّ حظقمغ.ملي   مف ا مم(1)

 .م4/55رس ي ّمارسع ييّممم(2)

 .م155رسّل سي مارسن غمل مبغظمرسّ حظممل  ّي م(3)

 .م41رس ر مرس    مم(4)

 .م275رسان فعيّمم(5)

 .م1/117رس ي ّمارسع ييّمم(6)
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تغملسيتهمرسلتع مق .مالتّمم راسع رعيّيقمرسعنل  م رسعمليحيق مرسع معّنُمرسلعم  مي  ت ملت مَي ا 
مغراس .مّن مرفعع  لمر سعن   مارس ن ي مل  ح لم ايق مسمعحميُمرسعقم

تيسعنلُممممم نقلت ميت ع  م يت ّمس تاىق ممُم سيقت م ميت ع  ملي ت مرسم تظمارس اتغم ت ر   مرسل س  قمار 
ملتتّم رس اتتغملي تت مفمتت ملستت   مفن اتت مرسستتي قمرسلاه تت قملتت سلعم  م يعتتغ حملنن ّتت مل ق

مرسلط  َم روم يامدمط  مرس  رآّمابض ظمراسعغ  مرسن م قمشلّمي غ  ظمفم مرسس آُم غق
تت مستتآُقملي مّار تت ومفلق تت مستتآُمفنتتهملتت مل تت  مبّميشتتّا م ارستت  مرس تت رآّم تتغمبّتت ظمفلق شتتّا

تتامرسلاتت مدمفميتتهم    ستتعمزر مرسحتتار ى  قماعستتلق مّتتلةمرسهتت ّ  مفنتتغم(1)رسعنتتً  قمّا
رعاتتتتاسييّم تتتتتم غ ستتتت مرسلط س تتتت  قما تتتتغم تتتتاق لمّتتتتلةمرس شتتتت  ملتتتت مل تتتت ّي مرسلعضتتتتلقن لم

َار لع رض لمرسلس   .
(مفنتتغم  تت ريام ي ماط اتت م  فتتغ م)رسن  تت (قمللمسمعنتتً  مف  تت م) ل تتغبمرسعنتت ّا

مرسعنتً   تُمس تلرمرسل تغبملتّمطت  م  فتغ م)رسن  ت (قماط ات ممقيغ ق فمت مرحعت ر مرسل عس 
م.م(2)م  فغ ّلةمرسلنع  مرسط  ظمال  ومسل معع م هم

ا)رسعنً  (ملّم سي لمراسع رعيّي مرسعمليحيق مرسلسعنلم مفنغمرسن ظم ش   مل م
ملتّمف لتت ل تتغ  )رس  ت   مرسعغراسيقت (مفنتتغمرسل ستُقماغسيتتُمفمت مرسعليقتتزممط   ت ع  قمل تغمفع

َمتبعم رسط    قمايسعنلُمس  ي لملنيقن مال  اغملعناف قمال رف  مسل ميع مق همرسسي ققملعع ي
م ّع ستتت :م يعح  م تتت  قماي استتتّا ُق تتتهمّتتتامبس تتتفمابحستتتّملتتتّمرس  تتتفملتتت مشتتت رسل  اتتتغم  ّا

مَ مي    م.م(3)رسعنً  مل ق
قم(4)س ت  ماي ت  م تهملست ملننت ميع  ت ملتّمرسستي ق لمرا)رسعنً  (مّا مبّميع َمت

:مرسلتإلّمّتامرستلىمل مع تا ملت مفت  ملتّميتإلىمرسلتإلنيّاي غق م رسسش    مل   و:م ش
تتتتتياتتتتتمقم تتتتت ما ميتتتتتإلىمبطتتتتت ةمرسلستتتتتم قماععاا  زشق ُم تتتتتلسحملستتتتت من تتتتت مرايلتتتتت ّمفتتتتتّم مًا

                                           
 .م512ل ع حمرسنما مم(1)

 .م421ينه :مرسع رعيّي لمرسط  ظمم(2)

ُمل شُمرس   ّقمر ّم عي  مم(3)  .م263علًا

 .م276غمبحلغمرس   ل قمّاّر مرس    مل مرسلن ن مارس ي ّمارس غيلمقمرسسيم(4)
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لرم(1)رسلإلّ  يع ت زمرسنزفت مقمايع   مرسلنن مرسل ااغملّمط  مرسسي قمال   مرس   .مّا
مرسعغراسيق مل م رسعنً   .م

م يّمالتتن  م  تت ريي قمّتتامشيتتفميشتتّا اس تّمرسستتإر مرستتلىم تت ُمش يتت ملتتّمرسم تتًا
ملل شن مبّمي ا مرسلع مق م يآ وماينن م يآ وم ط ؟م

س تتتغم تتتاق م  تتت ريي قملتتت معن استتتهمس ي يقتتتَ مر تتتع   مرسم تتت مرس  ينيقتتت ملتتت مرسعاراتتتُم
مرسلعطتت   يّم مي ّق تت مل عضتت ّ مب منهً  تت ميستتمقلّا مّا ملستت مرسع تت غ لمرس  ليقتت مل ق نتتغلنّا

ت م مليل م يتن  مانّت حمّتلةمرسع ت غ لقماعح يتلمرع ت ر مارسل  اتغمرسعت م رلّا   سعن ّا
ملتت م معح يتتلمرسعاراتتُمرعل تتُمل تت ا  وم  سعنتت ّا لتتّمطتت  مّتتلرمرانتتغل  .مافميتتهميشتتّا

لستتحمش نتتلمل رفتت  ملتت معتت قمرسمن تت مرسعط   يقتت قمالتت مستت ميتتع قملستتحميعنتتلق مرسعاراتتُ.معّتتُم
رسعستمي م تهم ت   ومل لت وملت م يت  مرسنلميقتت مرسعاراتميق ماعح يتلمرس اتغملن ت .مالت م رس يتت ّم
مبل م مل مّتلرمرس ت ظقمالن ت ملت من متهم غمرسع معامدمبّمع ّا ارسع ييّ مرس  ي ملّمرس اّر

م رسّ حظ مفّمحار مغر م يّم ف يُم ّمب  م  سظ ما لن اي  .م
مسست نهمابغ تهمانست عهم   م رسّ حظم:م  م ات ةقماستهم نتغع تف  م ّع وم تغمشع ٌُ اش ّمف ي

اتتت  قماتتت  مسستتت نعهم  تتت مب تتتَا .م منعهتتت رَ ةملتتتّمرسنملتتت  م  تتتلةمرسط  َُ تتت مَلَضتتت ار تتتهقململق ّا
تت  قماشتت ّملستتحمبيضتت ومللتت مب َمتتَلمسستت ّمرس تت   مارسح ستتغمليتته.م ا  ضتتَظمفميقتت وماب تت َ م  س  

يت م:مّتلرمب ت تغقمستا مبنقتهمَفمت مَبنت مطيتٌ ملتّمبطيتهمسلت مب ت  مازفلارمبنقتهعم ت  مستهملن اق اميًز
م.م(2)فنغن ماع شه.مل   مسهمف يُ:مبط مطيٌ مس مل مغين قمابنلمطيٌ مس مل مغني ى 

ل ميسعا ن مل مّتلرمرسط ت مرنسيت مرسحل ت مرسعت مفعت  م  ت مرسلننت مرسضتلن امللم
فتتغ مرسعاتتً دممشتت ّم)ف يتتُ(محتتل  وملتت مرسعن لتتُملتتلمبستتآم م)لن ايتت (قملتت مبغ"م تتهملستت 

  اغةقملحت ا وم تلسحمرسعاست م تيّمرسعاتً دمارسعملتيدقمللت مرس ت  ملتّما ر مرستعنل  م
مرستتعنغرغرلم ّق م)لن ايتت (مط اتت مابنقتتهمفمتت مفمتت  م تتل م غق ّتتلةمر ستتع رعيّيق قماشيتتفميشتتّا

مهمسلسح؟م ملسعنلم  م)ف يُ(معّإ

                                           
 .م521ل ع حمرسنما مم(1)

 .م2/326رس ي ّمارسع ييّمم(2)
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تغقمستا مبنقتهمَفم تَ مطيت ٌم ح وم:م))ّلرمب تامًز ّق لتّمبطيتهمسلت مب ت  ممي ا م)لن اي (ملعع 
م تتتّمب تتت م تتت مبنهتتت ةمبطتتت ةم)فمتتت ق فنتتتغن ماع شتتته((قمل نتتتغمبّمب تتت  م)لن ايتتت (م)ف تتتي و(قمسلق
  سظ(م فميهمرسس   قمح ا مبّمينت فم بيتهمعّت ةمرا نتيّاملن ايت ماح  لتهقملتلمعي قنتهم

تتتمهقمابنتتتاةم ّتتتاغةماش لتتتهقمم– لح ستتت مم–)لن ايتتت (م لنقتتتهمستتتيل م بطتتت ةقمّتتتلرملّمستتت مي ضق
مفميه.ما  ض آمهم

مفميهم  استهم بطت مطيتٌ مست ملت مغينت قمابنتلمطيتٌ مست ملت مغنيت ى قم لش ّمبّم غق
(مرسعت معحتغق مفنتهم) ت ريي(قمللن ايقت (مب ت  م ام  لرمرس قغميط قم ارفغم)ل غبمرسعنت ّا ّا
مّتلرمست م ّق مّار   مف غ مع ضتيُمعحتغّ قم يت مب لسلس مرعلضمي م يّمر نيّقمرسع ميشّا

ظم)ف يُ(مارضح ومل مّار تهقمسيطت قم تلسحم  فتغ مرس ً  ت قميحغ قمللمس ميشّمرسلط   م
شل مبنقهمس ميع يغم  س  ق مرس ز ملّمرسلنمال لقملط قم تلسحم  فتغ مرس ت قمالعت مشت ّمّتلرم
ظمفم مرنط ما فمشت  ملط   تهملست ملننت م رسط قملّم  فمبحغمرسلعط   يّمّا

ملحعتا"مضتلنيق وم عمليحيقت وم نتغمعي قنتهمم- ط مي عضيهمرسسي ققمالتّم ت قمحت ا م)ف يتُ(م ت ق
ملنمالتت لملعنتتغغ قم مرسنتت يميع  ستتلّا ّق مليتتهمب م للتت م م تتحق ّق ملن ايتت مستتي  لهمع ّق لتتّمب
لتت مغرلتتلمفلميتت مراعاتت  ملرع تت معستت ّ م ملح ستت ملتت مه تتا مّتتلةمرسلنتت  فمرسل تتع ش م

م.م(1) يّمرسلعط   يّ 
م)فميقت و(م فميتهمرسستللّمرسلن  فمرسل ع ش م ين ل معي قم ّق    مي لتزملست من ل ملّمب

تتارملتتّمرس ستتا م)اتتم ملمفميتتهما ستته(م لستتحمرستتزلّمرستتلىمع  تت مبناتت  ةقمارستتليّمعنملق
مرستتلىمي تتا م يتت مغنيتت م تت قىم مّتتلرمّتتامرسّ تت غمرع  تت قمافمتت ق ّق لّ ّتتغ مرستتغني قمارفع تتغارمب
مع تا  ل؟مّي ت لمّي ت لم محت ّمحينتحقم تغمب نعتحم   ت وم معن ضلقمب ملست ق  ي ىقملس  

ن مس  مرستغني  قم(3).مبن مر ن ت قمل ت مبلت مابنت مر ن ت  (2)ليح م مّ  قمللن ايت م ر عمت م حتظق
تامبغ "م  علضتُقم ل سلع مق م)ف يُ(مبف ت مسملعم ت م)لن ايت (مطيت ً ّم:مغيتّماغنيت قمّا
(م فميتتهم تت مساتت سدمبطيتتهم)فمتت ق مرستتغيّمبلضتتُقما  سعتت س قمعليتتُمرس  ق ّق مليتتهمب اللتت م م تتحق

                                           
 .م55فنغل منعاراُمن ي مقمف غرسس  مف ي مم(1)

 .م615ل ا مرسلّظمالن غّمرسّّا قمرسلسناغىقمم(2)

 .م166لاساف مغّ  مرسن ظقملحلغمرسل فيُمرسّ اينم(3)
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ملتت مّنتتُمف تتي وم ُق يمّتتلملستت مّتتلرمرسعملتتيدم تتغ مرسعاتتً دمّتتامرسعتتلغظملتتلممرسستت   قماسنتت
ُمفميهقملض ومفتّمل تغبمراحعت ر قملت ميتلش مبل لتهملت ميحت قم لن اي معنقهمب  لهماع ضق
م رسعط  تتتظم  تتتشُمفتتت  قم م ّق تتتغمب تتتلرملتتت ميّنمنتتت منعل ق لتتتّم تتتغ ةقمبامي مقتتتُملتتتّم تتتلنهقمّا

نت م يت ملطماتيّملت ميعلسيملّمط  مل من اسهم  شُماً دم)اسييملستحمفي ت ومبامبنقم
.ملحعتتت منستتتعنعجملتتت محتتت ا م(1)رسعط  تتتظ(ماس ننتتت منعتتت حمحتتتا ملتتت منننيتتتهملستتت مر ستتتعنع   

م  س  ضتي لمرسلستعلغ  ملتّمرسلنت  فمرسل تع ش م تيّم )ف يُ(مليا سهملست م)لن ايت (منلت  
ّز م ل ميم : م ل    مل غل لمرسعغ سي منّا مرسلعط   يّقمارسع مسع ّا

م لزملّ ّغ مرسغن -1 مي م.مفم ٌّ
 لن اي ميحظمرسغني م -2

مرنط  مطيٌ ملّمرسغني ماب   .م -3
تتلرملتت مبغ شتتهم)لن ايتت (قماستت مي ضتتظمفمتت مف يتتُمعنقتتهمبفّتتظم حنشعتتهقمل تتام ّا
بف  ةملّمّ  قمافغ مرسعًّ دمارسع ً  مل مرسلىملننهملّمّ  قمل اسهم بنلمطيٌ مس م

مل مغني ى مّغلهمل ملسحمل ن فه.م
زر مرسنلتتتالّ قمسيعن ق تتت ملتتت مط   تتتهمفتتتّمّتتتلرمفلتتغم)ف يتتتُ(ملستتت مرستتتع ل  مر ستتتعم

م تت ملتتّم تت فمرسلعم تت مرسح ي تت ماي  تت م رسلننتت قماسّنتتُمرعس تت ظمع عضتت ملستتحمفنتتغمعلًا
رسلعم  ملّم ا م ف يُ م:م بط مطيٌ مس مل مغين  مشعنً  م اغم ه:ملنقحمسسَلملتّم

تتُمرستتغني قمرسعتت ميلشتتّمبّمعن ننتت ملي تت قمس نقتتحَم ن لتت مبنتتلملتتّمّب تتُمرستتغيّقمار   معن ننتت ممّب
يت وممال رفت  مسل ت ف مرسلط َ تظم ّشتلرملت م ت ر  م نط عيّما غم ت  م ف يتُ ملستحمشمقتهمعلغق
يتهم  يتلم...م مرعل ملس ماضنهمابامهقمال مليل ّميتغ حمبست  ظمرس  تا قمالت معّا ع غ 

ل تتلرمّتتام اتتغم ف يتتُ ملتت مم–م(2)اعنتتً  مس يتتفم تتهقم مياتت قحم لتت ميطغ تتهمبامي يتت ة 
ملتت َُ مرستنصقمرستععنل  ّق  مستي قم يتت مل   ت قملع ت  لملننتت مرسط ت ظملتتلم اتغةقملستتحمب

رسط تت ظمّتتامرفعتت رفم نتتغ مع تتا"مابح يقتت م لن ايتت  قما تتغمفلتتغملستت مرستتع ل  مر ستتعمزر م
م ت م رسنلالّ قمسين ق مل مط   همفّمّلرمرسلنن قمسّنُمرعس  ظمع عض ملسحمفنتغمعلًا

                                           
ّمضلّمشع ظ:مرسعغراسي لمرسل   ب مرسعغراسي مس ح س مقمياسفمرسسيس م(1)  .م477م–فم مرسعنل  مرسم  مم–ًا

 .م2/876ل مه  مرس   ّقمسيغم  ظمم(2)

ي اغمف يُمع ضيُمبطيهم
(مفم م)لن اي ( م)فم ق
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ملّم  فمرسلعم  مرسح ي  م لن اي  ماشلرمرسلعم ت مرسلّت قم َُ ملشت ّ.مس تغمرستععنل  ُق غملت مشت
س تتتت  مرسعتتتتغسيُمفتتتتّمرس اتتتتغملتتتتّمط ستتتتهقماعحغيتتتتغملّتتتت  مغرآتتتت  مم-ّنتتتت م– رسعنتتتتً   م

رسط تت ظمعطاياتت وقمابتتلسحمرعقضتتحلمرس يلتت مرسعغراسيقتت مرسعتت مععح تتلمسملتتع مق م  ستتعنل  م
مين تتتلمرسنتتت يملتتت مغيتتتن  مرستتتلىمليتتتهماتتت حمغنيتتت ّ مرسعتتت ملي تتت م ّي  رسعنتتتً   مسعل يتتتغمَلتتت

حمّت مل  اتغمرس تً ن  مان ت مّتلةمرسات  مفتّمرنطت مرستلىمينلتُمسمتغني ملن    قماعمت
ملتتّمبل تت  م باستتعّ ما ستتي   م تتلرملتت مف قتت مفنتتهمرسعتتغراسيّا ابنتت  مرسلّتتغمرس طاتت م.مّا

مرستلىمع م تهمرسّلمت م شي يت م يت ماتً ح  امرسلضتلّا قمل تا م(1) لسلس م را عض   قمّا
تتلرم ف يتتُ م بطتت مطيتتٌ مستت ملتت مغينتت  ميننتت :مبنتتحم)يتت ملن  ايتت (م عن ننتت ملتت مغينتت قم ّا

م.(2)ّامرسلحعا"مرسل   مبامراط    
مفتغ مع تا"م لن ايقت  مّتامرستلىمست ظمح ست مفتغ مع  قتتُم ّق التّمّنت ميلشتّمرس تا مل

ةم غيش ا مّّا ًق وم لرمرعل مينغق م.(3)ط   هملّمسغّم ف يُ مّا
مللمععل قتتُمرا عضتت  رلملتت مل تتُمّتتلةمرسح ستت ملنمالتت لملحاتتم مستت    وم م نتت 
تتامرسطتتي مرستتلىمينتتعه مل تتغبمرنستتّ  مرسط تت ظقما  ي  تتتهم فن تت ملتت منّتت حمرسعاراتتُقمّا

ميعحا مش  مرسلط   يّملس محغي ملع  لل.م
ملستلس مر  عضت  ملت مّتلةمرسح ست مباضتحلمشت  مرسلعطت   يّما تغم ّق ل سارضتدمب
مّتتتتتلرمرستتتتتنصم سيقتتتتت ملعضتتتتتلقن مس نتتتتتُم ستتتتت  لملستتتتت مرسن  يتتتتت مرسلحعالتتتتت قمايلشتتتتتّمبّمننتتتتتغ 

ُ.م ر  عض  م  قماس غلمنع آجمس  عض  قمرسعمزللم رسعنً   م نغ مع ا"مرسّ 
َ

                                           
 .م47ينه م:مرسعغراسي مرسيا قمفم مّغيغمل مرسعاراُمم(1)

  .ّمارسا ح .مم(2)

 .م48ينه م:م .ّمم(3)
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 قصدية التهكم : 
ت م ّ ملحتغ"مراستع رعيّي لم يت مرسل   ت  قمّا يسعنلُمرسلع م مع نيقت مرستع شق م نتغق
مفميتتهمرسط تت ظم لننتت ةمرسح لتت قمايننتت مفنتتغمفملتت  مرس يتت ّم عستتعمز م اتتغروم يتت ملتت ميتتغ  

مل ع م  سلط  تتظ  لطتت ر مرس تت  مفمتت مضتتغق ضتت مرسحتت  مرستتع زر و
تت غمرستتع شق مفمتت م(1) قمًا

همفغق  مقمشا اغمس ظمرسافيغم م ظمرسافغقماا  مرسلغحمرسل ااغملن  مرسلق .م(2)بّا
لتهم ا غمب   م رسز ش  ملس م سيت مرستع ش مشط ت ظميح تُم تهمرستنصمرس   نت قماف ق

م.م(3)   اسه:م ّامراسع زر م  سلط  ظقمللطالملّمع شق مرس آ قمللرمع غقلل
 نتتتز  ملتتت م يتتت ممالتتتّمبس تتت ظمرستتتع ش مرسعتتت مي تتتع  م  تتت مرس تتت  ّمرس تتتً  مرستتتعطغرلهمس ملتتت 

[قم تتتتتتت  مرسّتتتتتتت حظ:م56]رسار نتتتتتت :م چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ملاضتتتتتتن  قمش استتتتتتتهمعنتتتتتتت س م:
َ م تتلق  مس تت ملتت ملاضتتلمرسننتتي مس يتتّ  قمسع تت م تت َ مرسنتتلرظع منعتتزع وقماس تتّمسلق  ارسنتتلرظم يشتتّا

ل ميعل ُمل مّنُمّ تنق ملتلا"مانتز ومسم ت لً ّقمقمال مّلةمرني ملام(4)  سله  ضلمع ش 
م ّق لتتت م  تتت مشانتتتهم يتتت مل   تتت قملستتتحمب التتتّم تتت  مستتتي   مرسلعم تتت م اتتتغمرسط تتت ظمرسع ش 
تت  ملتت منتت  مّ تتنق ميعنتت   ملتتلملتت ميع تتغق مسمنتت ز ملتتّمحستتّمرسضتتي ل قما تتغم لاضتتلمرس  ق

  تتتت مفتتتتّمرس اتتتتغممرستتتتعنلم  مرسستتتتي قمرس   نتتتت م  اتتتتغملضتتتت غمسلنن ّتتتت معل لتتتت وقم لتتتت سعن ي 
ملع  اعتت م ع تت المرسستتي   لمبامعنتتغغّ قمللنن ّتت م   تتلملتت معل يتتُم اتتغم  ّ  يحعلتتُملنتت 

م.م(5)رسل سُ 
دمرسمّتتتا ملستتت مرسلننتتت مرسلضتتت غمعل لتتت وقم لتتت مسملم تتتاظقميتتت ّق مر ستتتعنل  مرسع شق ّق ل
مرستتتع شق م يتتتغطُمضتتتلّمرسلننتتت م ّق تتتلرملتتت مبستتت  ملسيتتتهم ستتت ي ب  ما اسستتتّ قمللمرفع تتت رمب ّا

قمعنقهميّازمبّمععنغغمرسلن ن مرسلّ زًق مسملم اظمرسارحغقملت محتيّم يلشتّمبّمرسلّ زىم

                                           
 .م476شع ظمرس ق رزمقميحي م ّمحلز مرسنماىمم(1)

 .م477-476ينه :م .ّمم(2)

 .م2/231ّ  ّمل مفما مرس   ّممرس م(3)

 .م1/153رس ي ّمارسع يّمم(4)

 .م102قمسا  مرس  فمرني م93قم56سا  مرسار ن مرني لمم(5)
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م اغمارحغملض غقمالتّمّنت مينع ت رّمرسلننت مرسلضت غمّتامرسلننت م يعاسغملّمرسعق ش قمل ق
مرس غيُ.م

مرسلن ل م  سه افمرسلحي  م  سط ت ظمضت ا ًق مازرست مرس لتا قم ابحي ن ومع ّا
مرسط تت ظملن تت ملارل تت ومس تتإغىملستت مسيشتتّا ل عضتتي لمرعحتتار قمللتت ميش تتفمرس لتتا مًا

رسعنتت قفمفمتت مرستتغ  لمرسل اتتاغ م.مالتتّمّتتلرمرسنتتا ملتتّمرستتع ش مين تتُم رسّتت حظمفتتّم
م تتّمحتت ع :مح ّيعتتحملتت م م تتغمرس تت آ  مبنقتتهم تت  :مشعتتظملن ايتت ملستت مفتتغىق  ط ستتغم تتّميًز

مر ّق مل تت  :مل م  س عتت ظملستت مفمتت ق ىٌّ مف لتت ّ.ملتتلّظمَفتتغ  ُع سلتت ب م معنستت ميعنستت .ميننتت مَ عيتت
م:ملّملسحملن مشميم  م ي   .مايع حتظم(2)ق(1)  عُم شّ  ما مب  مفلّ  م.ملشعظملسيهمفغىق

فلتتتلمرستتتنصقمايشتتتفمبّمرس تتت  مرسلم تتتاظمينتتتيّم تتتيآ وقم ينلتتت معننتتت ملن نيتتتهمرسلضتتتل  م
مرسّ تتُم  سلن ستت  ملتت مل تتُمّتتلةم ّق شتتلرملتتإ ال  اتتغةمرس نيتتغ ملاضتتاف وملطعم تت ومعل لتت وم.مّا

نظملنتتتهملغ رحمرع تتت ر مارسل  اتتتغم تتتيّمرسلعطتتت   يّقمايحلم تتت ملتتت مرسناتتتاصمياتتت
ب مظمرعحي ّقملس م ي مل  اغّ قماس ميعح لمسن مرس   مل مسلنشّمفم ملسل  م  سطم يقت م
دمرسل   ماعتغللمرسعقتاّق قمل  ت مرسل  اتغمّنت م رسلاضافيق مرسع معنيّمفم مرسلن ل ماعاضق

سستتي قملتت مرستتنصمرسستت  لميطمتتاملتتّمشتتُم ميعا تتفمفمتت ملن لتت مرستتغ  لمرسم هيتت .مار
تتتلرمنعيّتتت م رعغارلمارنسيتتت لمرسعتتت ميستتتعنلم  مرسلتتتع مق مسمعن يتتت مفتتتّم اتتتغمرسع شلتتت قمّا
تتامفمتت مرسلعم تت ماش   عتتهمرسعغراسيتت مرسعتت مع  تتُمستتهمرس  تت قم تتاغملتت ميلتتامّتتلرمرس تت ر قمّا سّا

تتُمميعلستتيمرعطعيتت  م تتيّالتتّمّنتت ميعلستتيمرعطعيتت  مرسعتت مع  تتُمستتهمرس  تت قمالتتّمّنتت م رسعلًا
ل مفم ملنمال لمرسلم اظ ُمرسع شق يق .ممرسح ل مبامرسعلًا مرسط ّ 

مر ستعنل  مرعفت قملت م سيقت مرستع شق قمّتامرّمي تا مرسل ستُم تيآ ومليّ  يت ومسي مقتتبم ّق ل
 تتهمحشلتتهمبام اتتغةمرسستتم  قمشلتت مّتتامارضتتدملتت مط تت م رسّتت حظ مرستتلىمبا غنتت ةمستت    وقم

ب قم شّ  قمب  مفتلّ  قمسيمت مست     مستطً  ملتّمل سع شق مارضدمل مرسعنل  مشمل لم رسل م
مرس  فمرنط مرسلىمّغغماعافغ.م

                                           
ش نلمرسن ظمع ا مسم ش مللرمزل لملس مزّا ت ملتغطُم  ت ماست مي ع ف ت مسيمت مزل ل ت م:م  عتلم ميمت مم(1)

لرمرلع ف  معمحمرسميم م  سارم:م  علم ميم م ي     م.مح ق مقمار 

 .م2/311رس ي ّمارسع ييّمم(2)
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 املبحث األول
 مفهوم احلجاج

 مدخل: 
دت أوجهه بين ما هو ة كبيرة قديمًا وحديثًا، وقد تعد  يكتسي الخطاب أهمي  

ا باستمرار، وهو الركيزة مشفوي وما هو مكتوب، و)الخطاب الحجاجي( موظف فيه
"المتلقي"، ونجده " وفي إيصال األفكار، وتحقيق المقاصد بين "المتكل م ةاألساسي  
ن كل  وسائل اإلثارة واإلقناع والتحاور السيما في "القرآن الكريم"، وفي يتضم  

، موضوع متشع ِّب ة وغيرها...، فهو كما يرى الباحثالخطابات الفلسفي ة والقضائي  
 د المنابع. الروافد ومتعد  

ضةةارة ودراسةةة الخطةةاب الحجةةاجي يوغةةل بهةةا التةةاريت إلةةل أزمةةان تعةةود إلةةل الح
 يوظةةفليونانيةةة )السوفسةةطائيون، أف،طةةون، أرسةةطو(، إد كةةان مزدهةةرًا جةةدًا، كظةةاهرة ا

)أرسةةطو( منبعةةًا لكةةل  الدراسةةات  ن والحةةوار بقصةةد اإلقنةةاع والتةةاثير، وصةةارالبرهةةا فيهةةا
 التي تلته. 

ه العةةةرب إلةةةل هةةةدا الةةةنم  الخطةةةابي مةةةن خةةة،ل مصةةةن فاتهم ودراسةةةاتهم ب ةةةنوقةةةد ت
ل دلة  فةي كتةب العقائةد واألصةول، وفةي الشةروا والتفاسةير، وفةي التطبيقي ة، كمةا يتجل ة

 الخطب والمناظرات...
لهةةده األسةةباب وغيرهةةا آثةةرت الخةةو  فةةي موضةةوع الحجةةا  ومحاولةةة الكشةةف 

وأنواعةةه بمنظةةور حةةداثي، وحتمةةًا  هعلةةل أهةةم سةةمات، والوقةةو  اته وآلياتةةهعةةن إسةةتراتيجي  
نةةة الجةةاح  "البيةةا سةةة ران والتبيةةين" لكونهةةا موضةةوع الد  سةةيكون توضةةيحه مةةن خةة،ل مدو 

تجعلهةةةا مجةةةااًل خصةةةبًا لهةةةدا الطةةةرا، فةةةي محاولةةةة  أواًل، ولمةةةا تمتلةةة  مةةةن خصوصةةةيات
، وآليةةات الحجةةا  اإلمتةةاعي لكونهمةةا عتمةةاد علةةل آليةةات الحجةةا  اإلقنةةاعيلقراءتهةةا باإل

 ة الحديثة. دعامتين بارزتين في الدراسات الحجاجي  
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 حتديد مفهوم احلجاج: 
 ة للفظ الحجاج: ة/اللغوي  داللة المعجمي  ال -أ

ةًا ومحاججةة حتةل ( والحجا  والمحاججة مصةدر للفعةل )حةا    )حاججتةه محاج 
ةةةةةةغ الطريةةةةةق، وقيةةةةةلغ جةةةةةادة  حججتةةةةةهغ أي غلبتةةةةةه بةةةةةالحجا التةةةةةي أدليةةةةةت بهةةةةةا. والمحج 

 الطريق... 
ةةةغ البرهةةان، قيةة ةةة والحج  وفةةع بةةه الخصةةم، وقةةال األزهةةريغ الحج  ةةة مةةا د  لغ الحج 

ل. الو   جه الدي يكون به الظفر عند الخصومة، وهو رجل محجا  أي َجدِّ
ةةةوالت حةةا  ةةغ التخاصةةم، وجمةةع الحج  جةةا وحجةةا ، وحاج  ةةة وحجاجةةًاغ نازعةةه غ ح  ه  محاج 
ة ته. الحج  ًاغ غلبه علل حج  ه حج  ه يحج   ، وحج 

ة.  ة. واحتا  بالشيء ات خده حج   وفي الحديثغ فحا  آدم موسل أي غلبه بالحج 
ةةةةقةةةةال األ غ إن مةةةةا س  ةةةةة الن هةةةةا ت حةةةةا  أي ت قصةةةةديم ِّ زهةةةةري  ، ألن  القصةةةةد لهةةةةا ت حج 

ليها"  .(1)وا 
الحجةةةا  دائةةةرًا حةةةول التخاصةةةم والتنةةةازع والت الةةةب واسةةةتعمال  يكةةةون فعلةةةل هةةةدا 

الوسيلة المتمثلة في الدليل والبرهان. أو هو النزاع والخصام باألدل ة والبراهين والحجا، 
، يعمةد فيةه فةي نشةاذ دي طبيعةة فكريةة تواصةلي ةخةر فالمحاجا يشتر  مةع الطةر  اآ

إلةةل اسةةتعمال الةةدليل والبرهةةان ل ايةةة معينةةة أو مقصةةودة لةةداتها أثنةةاء الحجةةا ، فيكةةون 
ة" ة بالحج   .(2)مرادفًا للجدل. حسب ابن منظور أيضًاغ "مقابلة الحج 

جعةةل ، لهةدا ضةي األمةر وجةةود طةرفين بينهمةا جةةدالوكشةرذ لتحقةق الحجةةا  يقت
ل" رجل م حاجا أيظور الحجا  مرادفًا للجدل صراحة بقولهغ "هو ابن من  .(3)َجدِّ

ل"  .(4)والتزم بالمعنل داته صاحب "القاموس المحي " بقولهغ "والمحاجاغ الَجدِّ

                                           
 ب، مادة )ا. . (. لسان العر  (1)
 م.ن، مادة )  د ل(. (2)

  م . ن ، مادة )ا    (. (3)

 القاموس المحي  ، الفيروز آبادي، مادة )ا    ( و )باب الجيم فصل الحاء(.  (4)
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ةةة ألن هةةا تحةةا  أي تقصةةد" ةةة حج  ةةة قةةال ابةةن منظةةورغ "سةةمي ت الحج  . (1)وفةةي الحج 
ة مشتق ة  هدا؛ ألن ها ت قصد، أو بهةا ي قصةد ن موقال ابن فارسغ "وممكن ان تكون الحج 

ة  .(2)الحق  المطلوب" ة بقولهغ "الحج  وفي هدا الشان، يعر   "الشريف الجرجاني" الحج 
ةةةةةد،  .(3)والةةةةةدليل واحةةةةةد" لهمةةةةةاغ الَقص  والم ،حةةةةة  هنةةةةةا أن  الحجةةةةةا  دل  علةةةةةل َمعنيةةةةةين، أو 
َدل   وثانيهماغ الج 

لفةةة  )الحجةةةا ( يحمةةةل فةةةي مضةةةمونه داللةةةة  وت بةةةي ن  هةةةده التحديةةةدات المعجمي ةةةة أن      
ل سياقه أو شرطه التخاطبي والمتمث   ين مم ا يشك  نةازع ل في التخاصم والت  ومعنل مستمد 

 .(4)ات ماخودة من معانيها الفكري ة والتواصلي ةلبة، كعملي ِّ والجدل وال   
 ة للفظ الحجاج: الداللة اإلصطالحي  -ب

ز حصةةةره واإلحاطةةةة بةةةه؛ ألن ةةةه يتمي ةةةإن  مفهةةةوم )الحجةةةا ( مفهةةةوم عةةةائم يصةةةعب 
ةةةا  إصةةةط،حات الفنةةةون والعلةةةوم( (5)بكثةةةرة الحقةةةول المعرفي ةةةة التةةةي تتداولةةةه . ففةةةي )كش 

بةةةة مةةةن  ةةةة اإللزامي ةةةة هةةةي المرك  ةةةة بان هةةةاغ "مرادفةةةة للةةةدليل، والحج  عةةةر   )التهةةةانوي( الحج 
مات المسل مة عند الخصم سةكاته، المقد   الكتةب،فةي  شةائعة، وهةي المقصود منها إلةزام الخصةم وا 
 .(6)ي عبا به" صدقها في نفس األمر قوٌل ب، دليل ال والقول بعدم إفادتها اإللتزام لعدم

غ "الحجا  يقوم علل جمع الحجا إلثبةات رأي أو  وجاء في المعجم الفلسفي أن 
ة طريقة تقديم الحجا واإلفادة منها"  .(7)إبطاله، والمحاج 

                                           
 لسان العرب، مادة )ا    ( .  (1)

 . 2/30معجم مقاييس الل ة، ابن فارس  (2)

 . 99التعريفات  (3)

، ضةةةمن كتةةةاب )الحجةةةا غ اصةةةر استقصةةةاء نظةةةري(، الحبيةةةب أعةةةراباإلسةةةتدالل الحجةةةاجي )عن (4)
 . 3/99ته( مفهومه ومجاال

 . 6ة من خ،ل الدراسات الب،غي ة والمنطقية واللسانية محمد طروس الحجاجي   النظرية (5)

 . 622، التهانوي كشا  اصط،حات الفنون والعلوم (6)

 . 67المعجم الفلسفي، إبراهيم مدكور  (7)
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جةةةا  بان ةةةه غ سةةةوعة "الالنةةةد"؛ إد تعةةةر   الحوت قةةةارب هةةةده الداللةةةة مةةةا جةةةاء فةةةي مو 
 .(1)، أو هو سرد حجا تنزع كل ها إلل الخ،صة داتها""طريقة عر  الحجا وترتيبها

ها مةةةةن األحةةةةوال بعةةةةد ِّ تكتةةةةب  عةةةةد  إسةةةةتراتيجي ة ل وي ةةةةة مقصةةةةودة،)الحجةةةةا ( ي  إدًاغ
ةةةالمصةةةاحبة للخطةةةاب ق ق فةةةي الواقةةةع وفةةة، علةةةل اعتبةةةار أن  الل ةةةة "نشةةةاذ ك،مةةةي يتحق 

 .(2)معطيات معينة من السياق"
راته ومدركاتةةه الموجةةودة فةةي واقعةةه فةةالمتكل م أثنةةاء العملي ةةة التخاطبي ةةة ينقةةل تصةةو  

، وبالتةةالي خبةةار أو التةةاثير فةةي هةةدا المسةةتمعإلةةل المسةةتمع، قاصةةدًا بةةدل  التبليةة  أو اإل
وبخاصةة  ،و الت ييةر فةي بعة  مواقفةه وأفكةارهيعمد المتكل م إلل إقناع الطر  اآخةر أ

، فيسةةتعمل خطابةةًا حجاجي ةةًا لتلةة  ال ايةةة، تةةي يظهةةر فيهةةا مةةن اإلخةةت،  بينهمةةاتلةة  ال
ن ما هو ب عٌد م،زم لكل  خطاب  "فالحجا  ال ينحصر في استعماالت خطابي ة ظرفي ة، وا 

 .(3)علل وجه اإلط،ق"
وعلل هدا األساس فإن  الحجا  "جنٌس خاٌص من الخطاب، ي بنةي علةل قضةي ة 

ةةرِّ   فيهةةا المةةتكل م دعةةواه  ة خ،في ةةةي  أو فرضةة ، عبةةر سلسةةلة مةةن مدعومةةة بةةالتبريرات ، َيع 
، والتةةاثير فةةي موقفةةه أو سةةلوكه ة قاصةةدًا إقنةةاع اآخةةر بصةةدق دعةةواهاألقةةوال المترابطةة
 .(4)تجاه تل  القضي ة"

ويجدر بالباحث التاكيد علل أن  مفهوم )الحجا ( ملتةو، يصةعب تحديةده بدقةة، 
نةةا نجةةد بعضةةهم يةةرى أن  الحجةةا  فةةي ؛ "إد أن  تشةةع ب مجةةاالت اسةةتعمالهوهةةدا راجةةع إلةةل 

، أحةةدهماغ أنةةت فيةةه ال تخةةر  مةةن مجةةال المنطةةق، راسةةات الحجاجي ةةة علةةل ضةةربينالد  

                                           
 . 1/93موسوعة الالزر الفلسفية، اندريه الالند  (1)

 . 120في ضوء النظرية التداولية ، عمر بلخير تحليل الخطاب المسرحي  (2)

 . 100الحجا  واالستدالل الحجاجي  (3)

، 60الةةنص الحجةةاجي العربةةي )دراسةةة فةةي وسةةائل اإلقنةةاع(، محمةةد العبةةد ، مجلةةة فصةةول ، ع (4)
2002  ،44 . 
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المجةال النعقةاد األمةر فيةه  وبدل  يكون مرادفًا للبرهةان واإلسةتدالل، وضةرب هةو واسةع  
 .(1)امع أو القارئ"إدعان الس   علل دراسة مجمل التقنيات البياني ة الباعثة علل

راسات الفلسفي ة الحديثة؛ إد نجةد فةي جملةة المفةاهيم وتت فق هده الدالالت مع الد  
الحديثةةة للحجةةا  التةةي عرضةةها )ريتشةةارد مةةالكوم( اتفاقةةًا فيمةةا بينهةةا علةةل كةةون الحجةةا  

ةة المنطقي ةةة  التةةاثير وسةيلة إلقنةةاع اآخةةرين و  –باألسةةاس  –عملي ةة إتصةةالي ة تعتمةةد الحج 
 فيهم، ولعل  أدل  هده المفاهيم علل دل  وأحضرها مفهومانغ 

غ طريقةةةةة تحليةةةةل واسةةةةتدالل بقصةةةةد تقةةةةديم مبةةةةررات مقبولةةةةة للتةةةةاثير فةةةةي االعتقةةةةاد األول
 والسلو . 

 .(2)غ عملية إتصالي ة يستخدم فيها المنطق للتاثير في اآخرينالثاني
جةةا  اليكةةون فيمةةا هةةو فالحإن  الباعةةث أو المحةةر   للحجةةا  هةةو )اإلخةةت، (؛ 

ن ما يكون الحجةا  فيمةا هةو مةرج م وممكةن يقين إلزامي ، أو أمر صارم واجب النفاد، وا 
َتمل. كما أن  األدل ة التي تق ة ليس من شانها أن توم ح  مها المحاج  كون حاسمة فاصلة د 

ر فيمةةةا ت ثبِّةةة ره، أو تنفةةةي مةةةا تنفيةةةه علةةةل سةةةبيل الحقيت أو تنفةةةي، بحيةةةث تقةةةر  قةةةة مةةةا تقةةةر 
دة الراسخة التي ال تقبل احتمال ما ثبته أو صةحة مةا تنفيةه، إد لةيس لمسةالة مةا  ،المؤك 

ة حقيقي   جةة، وعلةل دة أو متدر ِّ ، بل لها حقائق متعد ِّ ة واحدة أو مطلقةتدور حولها محاج 
م إ  .(3)، أو أن  تصل إلل ما هو أقرب للصوابخرى ها علل األ  ا حداألدل ة أن ترج 

( ألن  طابعةةةه الفكةةةري ة جدلي ةةةة، فهةةةو )تةةةداولي  ة تداولي ةةةفعالي ةةة وحةةةد  الحجةةةا غ أن ةةةه
مشةةةتركة  اإلعتبةةةار مقتضةةةيات الحةةةال مةةةن معةةةار واجتمةةةاعي، إد ياخةةةد بعةةةين  مقةةةامي  

هةةات ظرفيةةة، ويهةةد  إلةةل اإلشةةترا  جماعيةةًا فةةي إنشةةاء معرفةةة  ومطالةةب إخباري ةةة، وتوج 
هةةًا بقةةدر الحاجةةةعم ن  هدفةةه إقنةةاعي  قةةائٌم بلوغةةه ، وهةةو أيضةةًا جةةدلي  أللي ةةة إنشةةاًء موج 

 وأغنل من البنيات البرهاني ة الضي قة، وهةو أن تطةوى  علل التزام صور استداللي ة أوسع

                                           
 . 8الحجا  في القرآن الكريم )من خ،ل أهم خصائصه االسلوبية(، عبدهللا صولة  (1)

 . 105، جميل عبدالحميد غة واإلتصالالب، (2)

 . 106ينظرغ الب،غة واإلتصال  (3)
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ب فهةةةم المةةةتكل م المخاَطةةة، وأن ي  مةةةن المقامةةةات والكثيةةةر مةةةن النتةةةائا فةةةي انتقاالتةةةه الكثيةةةر
باتةةةًا ب علةةةل استحضةةةارها إثمعةةةاني غيةةةر تلةةة  التةةةي نطةةةق، تعةةةويً، علةةةل قةةةدرة المخاَطةةة
نكارًا كل ما انتسب إلل مجال تداولي  مشتر  مع المتكل م وا 
(1). 

عنةةةةي بدراسةةةةة ت   غلقةةةد تنةةةةاول البةةةةاحثون مصةةةةطلم الحجةةةةا  مةةةن زاويتةةةةين؛ األولةةةةل
الع،قةةة بةةين المةةتكل م والمتلقةةي، ومةةا تحملةةه هةةده الع،قةةة مةةن اسةةتعمال آليةةات اإلرسةةال 

جا  بنية نصةي ة، وهنةا يةتم  التركيةز فقة  فتعتبر الح غومراعاة حال المتلقين ، أم ا الثانية
جعةل الحجةا  يظهةر بمظهةر  الل ةوي  . والتركيةز علةل الجانةب(2)علل الجوانةب الل وي ةة

ةةالة ة التواصةةلي  ، مةةن خةة،ل مةةا يقةةوم بةةه فةةي العملي ةةتواصةةلي   ، إد أن ةةه "يةةاتي مةةن دورف فع 
 .(3)كشكل من أشكال التواصل والتخاطب والحوار"

 
 القدمية: احلجاج يف الثقافة  
  الحجاج في الفكر اليوناني القديم:-أ

لقةةد تنةةاول ف،سةةفة اليونةةان الكثيةةر مةةن الظةةواهر المرتبطةةة بالممارسةةة الحجاجي ةةة 
م الثقةافي والفكةري الةدي شةهدته ة والشةمول، سةاعد فةي دلة  التفةت  بدرجة عالية مةن الدق ة

راذ، أف،طةةةةون، ، سةةةةقحمةةةةل لقةةةةدماء اليونةةةةان )السفسةةةةطائيينالحضةةةةارة اليونانيةةةةة والةةةةدي 
ة إسةةةةتراتيجي   خطابةةةةة والجةةةةدل، مبينةةةةين مةةةةن خ،لهمةةةةاال لتنظيةةةةر لَِّفن ةةةةيأرسةةةةطو..( وعيةةةةًا ل

ة هةةةي الحجةةا  نفسةةه. ولعةةل  آثةةةار )أرسةةطو( هةةي أهةةم تلةةة  اإلقنةةاع، وهةةده اإلسةةتراتيجي  
ة، ومةةا يهمنةةا أساسةةًا األعمةةال وأبل هةةا تةةاثيرًا فيمةةا سةةيلحقها مةةن أبحةةاث ودراسةةات ب،غي ةة

م أرسةةةطو مفهومةةةًا للحجةةةا  يجعلةةةه عمةةةال آراؤه المتعلقةةةة بالحجةةةا األ مةةةن هةةةده ، فقةةةد قةةةد 
قاسمًا مشةتركًا بةين الخطابةة والجةدل، دلة  أن  الخطابةة )الريطوريقةا( بةالمفهوم اليونةاني 

وأن  الوظيفةةة ، "كمةةا ترجمهةةا العةةرب القةةدامل، هةةيغ "فةةن اإلقنةةاع عةةن طريةةق الخطةةاب

                                           
 . 65في أصول الحوار وتجديد الك،م ، طه عبدالرحمن  (1)

 . 286، 2006، 2، مجلة الخطاب عينظرغ الحجا  في رسائل ابن عباد الرندي، يمينة ثابتي (2)

 . 12عندما نتواصل ن ير  (3)
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ك ةةد دلةة  الفةةارابي فةةي قولةةهغ "الخطابةةة صةةناعة ، ثةةم أةة هةةي وظيفتهةةا األساسةةي  اإلقناعي ةة
ة الخطابة ليست اإلقناع بقدر ما هي البحث فةي ألن  مهم  ، (1)ة غرضها اإلقناع"قياسي  

 . (2)كل  حالة عن الوسائل الموجدة لإلقناع
ل فةةةي ومةةن المهةةم اإلشةةةارة إلةةل قضةةةي ة أساسةةي ة فةةي الحجةةةا  عنةةد أرسةةةطو تتمث ةة

، فقةةد أك ةةد )أرسةةطو( وجةةود )الحجةةا ( طبةةة( و)الجةةدل(حجةةا ( بمجةةالي )الخاع،قةةة )ال
في )الخطابة( كمةا فةي )الجةدل(، فهةو القاسةم المشةتر  بينهمةا، مةن حيةث أن  الخطابةة 

. بمعنةةل أن  الخطابةةة تعتمةةد )الحجةةا ( شةةانها فةةي (3)والجةةدلغ "قوتةةان إلنتةةا  الحجةةا "
  دل  شان الجدل، مع اخت، ف كامنف في بنية )الحجا ( في كليهما.

جهةةةة نةةةوع الحجةةةا تجعةةةل إن  هةةةده الع،قةةةة القائمةةةة بةةةين الجةةةدل والخطابةةةة مةةةن 
 .(4)الخطابة، كما يقول أرسطو، نفسها فرعًا من الَجدل
 لقد تناول )أرسطو( الحجا  من زاويتينغ 

، فالحجةةا  الخطةةابي حجةةا  بالجوانةةب المتعلقةةة باإلقنةةاعزاويةةة ب،غي ةةةغ بةةرب  ال -
ةةةةةةه عتقةةةةةةاد، أو صةةةةةةنعهلةةةةةةه توجيةةةةةةه الفعةةةةةةل، وتثبيةةةةةةت اإلمجا ، فهةةةةةةو حجةةةةةةا  موج 

 للمستمعين. 
أم ا الزاوي ةة الجدلي ةةغ فهةي مجةال فكةري خةالص، تعةد  الحجةا  عملي ةة تفكيةر تةتم   -

همةا إقنةاع صةاحبه شخصين يحاول كةل  من ي بنية حواري ة، عادة ما تكون بينف
مات لتصل إلل نتائا ترتب  بها الضرورة. بوجهة نظر معينة  ، تنطلق من مقد ِّ

                                           
غ أهم نظريات الحجا  في التقاليد ال ربيةة مةن ام الريفي، ضمن كتابد أرسطو، هشالحجا  عن (1)

 . 142 إلل اليوم، إشرا غ حمادي صم ود أرسطو

 . 144م.ن  (2)

 أ. 1356،  2  1الخطابة، ارسطو، تعريبغ عبدالرحمن بدوي، المقالةغ (3)

 . 17الحجا  في القرآن الكريم، عبدهللا صولة  (4)
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مه )أرسطو( لمفهوم  فهاتان النظرتان المتقابلتان تتكام،ن في التحديد الدي يقد 
ده فةي )الخطاب( ، إد يبنيه انط،قًا من أنواع الحضور، ومن الرغبة في اإلقنةاع، ويحةد 

 ث،ثة أنواعغ 
 .(1)مييَ القِّ  الثالثغ القضائي، النوع الثانيغ ، النوعالنوع األولغ اإلستشاري 

عةةةةل للف ةثةةةة،ث مسةةةةتويات مةةةةن الحجةةةةا فةةةةي ع،قتهةةةةا باألركةةةةان الث،ثةةةةوقةةةةد مي ةةةةز بةةةةين 
 غ الخطابيغ الخطيب، المستمع، الخطاب، وكما ياتي

 )الباث/ الخطيب(غ  Ethosاإليتوس  -1
مها عن نفسه.    يصف الخصائص المتعلقة بشخصية الخطيب والصورة التي يقد 

 )المتلقي/المستمع(غ  Pathosالباتوس  -2
 من اإلنفعاالت يرغب الخطيب في إثارتها لدى المستمعين.  ويشك ل مجموعة 

 )الرسالة / الخطبة(غ  Logosاللوغوس  -3
ويمث ةةةل الحجةةةا  المنطقةةةي الةةةدي هةةةو الجانةةةب العق،نةةةي فةةةي السةةةلو  الخطةةةابي،  

 .(2)فيرتب  بالقدرة الخطابي ة علل اإلستدالل والبناء الحجاجي
ة قةد ات َضةحت معالمهةا مةع )أرسةطو( يمكن القةول أن  الب،غةة الحجاجي ة من هنا 

، د  أهةةم كتةةاب أ نجةةز فةةي هةةدا المجةةال، حيةةث ي عةةرو  بةةة"الخطابة"مةةن خةة،ل مؤل فةةه المعةة
يرجع إلل تركيةزه علةل الوظيفةة اإلقناعي ةة التةي استخلصةها مةن  لعل  تمي ز هدا الكتابو 

جاجي ةةًا بحثةةه ضةةمن المنطةةق الجةةدلي أو التواصةةلي اليةةومي، ممةةا أعطةةل للب،غةةة ب عةةدًا ح
صةةل التةةي حصةةرها ضةةن ث،ثةةة أجنةةاسغ واانعكةةس فةةي اهتمامهةةا بةةالحجا ومقامةةات الت  

 ، فقاده دل  إلل وضع أسس الدرس الحجاجي. قضائي ة واستشارية واحتفالي ة
وقةةد دفةةع هةةدا "بيرلمةةان" إلةةل نعتةةه بةةة "أب الحجةةا "، اعترافةةًا منةةه بفضةةله ومكانتةةه       

 .(1)وقف "بيرلمان" عند ب،غه "أرسطو" في الدرس الب،غي الحجاجي، ولهدا

                                           
  .15ة من خ،ل الدراسات الب،غية والمنطقية واللسانية ، محمد طروس ينظرغ النظرية الحجاجي (1)

 . 18م . ن غ  (2)
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 الحجاج في الموروث العربي القديم:  -ب
فضةةً، عةةن الةةدور المهةةم  يضةةرب )الحجةةا ( بجةةدور قويةةة فةةي الخطةةاب العربةةي، 

ة، واعتمةاد البني ةة ة اإلسة،مي  في الحياة العقائدي ة والسياسي ة فةي البيئةة العربي ة الدي تبو ءه
علةةةل مةةةا نةةةرى فةةةي دفةةةاع )الجةةةاح ( عةةةن  ،ي الب،غةةةيالحجاجي ةةةة فةةةي الخطةةةاب العلمةةة

قنةةةاع النةةةاس بفكةةةرة أن  "العةةةالم الصةةة ير سةةةليل العةةةالم الكبيةةةر" ، مةةةن خةةة،ل (2))البيةةةان( وا 
وأيضةةًا فةةي دفةةاع )عبةةدالقاهر الجرجةةاني( عةةن إعجةةاز القةةرآن  ،رؤيةةة بياني ةةة إلةةل العةةالم

اجي ةةةة واضةةةحة، الكةةةريم بإقنةةةاع النةةةاس بكفةةةرة الةةةنظم، ممةةةا طبةةةع خطابهمةةةا بطبيعةةةة حج
وفضةةةةً، عةةةةن دلةةةة  كل ةةةةه، فقةةةةد شةةةة ل )الحجةةةةا ( بعةةةة  القةةةةدماء كجةةةةنسف خةةةةاصف مةةةةن 

 .(3)الخطاب
لقد كانت إستراتيجي ة اإلقناع بالحجا  واضحة في القرآن الكريم وأقوال الرسةول 

ةةد اسةةتعمال هةةده اإلسةةتراتيجية فةةي )ص وآلةةه(،  كمةةا نجةةد كثيةةرًا مةةن النمةةاد  التةةي تجس 
رة بكثيةةةر، وتمث ةةةل دلةةة  فةةةي المنجةةةزات الخطابي ةةةة، والمنةةةافرات خطابةةةات سةةةبقت هةةةده الفتةةة

القبلي ةةةة فةةةي العصةةةر الجةةةاهلي، ثةةةم تنامةةةت هةةةده األجنةةةاس الك،مي ةةةة لتصةةةبم إسةةةتراتيجي ة 
ي كثيةر مةن العلةةوم، خطابي ةة بعةد البعثةة المحمدي ةة فةي كثيةر مةن السةياقات، وتبلةورت فة

طةةاب فةةي تلةة  ة الخان اإلقنةةاع مطي ةةوالعلةةوم الل وي ةةة، فكةة ،، وعلةةم الكةة،مكالفقةةه وأصةةوله
ته، بمختلةةةف آلياتهةةةا، هةةةي الطريةةةق األقةةةوم ، وكانةةةت إسةةةتراتيجي  المحةةةاورات والمناقشةةةات

 .(4)إلبراز مقاصد تل  العلوم وآرائها
 –استشةةةاري ة  -ولةةةئن صةةةن فت الب،غةةةة األرسةةةطي ة بحسةةةب المخةةةاطبين )قضةةةائي ة

هةةةون لطبيعةةةة الخطةةةاب أوالً ، ألنهةةةمحفلي ةةةة( والمنجةةةزون لةةةه ثانيةةةًا، ومنةةةه يتجل ةةةل  ،م الموج 

                                                                                                                         
ينظرغ الحجا  في الدرس الل وي ال ربي، نةور الةدين بوزناشةه، مجلةة العلةوم اإلنسةانية ، السةنة  (1)

 . 12،  2010، شتاء  44السابعة، ع

 . 1/70البيان والتبيين  (2)

 . 45 ، 2002خريف -، صيف60،ع ،مجلة فصولمحمد العبدربي،غالنص الحجاجي العينظر (3)

 . 447ينظرغ استراتيجيات الخطاب، الشهري  (4)
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، فةةإن  الب،غةةة العربي ةةة لةةم تهةةتم بةةادئ (1)الطةةابع التةةداولي / التواصةةلي فةةي هةةده الب،غةةة
عةةامً، قوي ةةًا فةةي ت ييةةر الخطةةاب الب،غةةي  وره الحقةةاً بالمخاطةةب، ممةةا جعةةل حضةة األمةةر

ء إلةةةل العربةةةي، وفةةةي بةةةروز ب،غةةةة جديةةةدة عمادهةةةا البيةةةان والحةةةوار والحجةةةا  واإلصةةة ا
 .(2)اآخر، ودل  في وقت كان فيه صليل السيو  يعلو علل صوت العقل

وتحةةت وطةةاة هةةدا الضةة   السوسةةيوثقافي يظهةةر "الجةةاح " حةةامً، لةةواء الحةةوار 
، يكةةةون مركزهةةةا الخطةةةاب يس لنظريةةةة ب،غةةةة الحجةةةا  واإلقنةةةاعوثقافتةةةه، محةةةاواًل التاسةةة

ودالالت لفظي ةةةة وغيةةةر  ،ورمزي ةةةةبكةةةل  مةةةا يصةةةاحبه مةةةن وسةةةائل بياني ةةةة، إشةةةاري ة الل ةةةوي 
ل الب،غةةةة أساسةةةها مراعةةةاة أحةةةوال المتخةةةاطبين ،لفظي ةةةة هةةةو  -عنةةةد الجةةةاح  –، ألن  أو 

مع الجاح  صفحاتف في "باب البيان" حتةل نجةده . ولكننا النكاد نقل ب (3)اجتماع آلتها
د كلمةةة الب،غةةة وكان هةةا مةةرادٌ  للبيةةان، ثةةم ال نسةةتمر  طةةويً، حتةةل نجةةل ينقةةل الكةة،م الةة

صها  .(4))خطيب( تزاحم كلمة )بلي ( وتخص 
الحةاالتغ هةو  ، لكن ةه فةي كةل  سع ويضةيق بحسةب المقةاموالبيان عند الجاح  يت  

، إن ةةةه اسةةةم جةةةامع لكةةةل  شةةةيء كشةةةف لةةة  قنةةةاع المعنةةةل وهتةةة  الب،غةةةة وهةةةو الحجةةةا 
شةةيء اللةةة الظةةاهرة علةةل المعنةةل الخفةةي... لةةدا فبةةاي  الحجةاب دون الضةةمير... إن ةةه الد  

 .(5)بل ت اإلفهام وأوضحت المعنل فدل  هو البيان
ن الل ةةوي فةةي ب،غةةة البيةةان  يتجل ةةل مةةن هةةدا التحديةةد وعةةي الجةةاح  بةةدور المكةةو 

ن اإلجتمةةةاعي فةةةي التواصةةةل والتةةةاليف مةةةن جهةةةة  مةةةن جهةةةة، ثةةةم  الةةةدور األساسةةةي للمكةةةو 
           حجاجي ة.  بياني ة . لقد اهتم  الجاح  "بالفعل الل وي" واعتبره األساس لكل  عملي ةأ خرى 

                                           
 . 210ينظرغ الحجا  في الب،غة المعاصرة ، محمد سالم محمد األمين الطلبة  (1)

 . 211م.ن  (2)

 . 1/92ينظرغ البيان والتبيين  (3)

مجلةة دراسةات سةيميائية أدبيةة لسةانية، محمةد العمةري،  غ المقام الخطابي والمقةام الشةعري،ينظر (4)
 .  11م ،  1991، شتاء/خريف  5ع 

 . 1/67البيان والتبيين  (5)
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خاصة في "تفضيل النطةق علةل  نجده يعقد رسالة ه،ألهمية هدا الفعل عندو    
 ،عف حجةاجي  متنةو   ًا ببنةاءف ، الةدي قةد يبةدو بةديهي  إلل إثبات هةدا األمةر ، ويتوصلالصمت

 .(1) فيه األدل ة القرآني ة والشعر والثقافة والمنطق..
ةر عربةي  ، فهةو أو  د الجةاح  مكانةة عظيمةةالك،مةي" عنةلقد كان "للحدث  ل مفك 
ر أن  الكة،م هةو المنقف فةي تراثةه علةل نظري ة ظهةر العلمةي لوجةود الل ةة ة متكاملةة تقةر 

ة نتاجي ةرة في سياق خاص يجةب أن تراعةل فيةه، فضةً، عةن اإل، ي نجز بالضرو المجر دة
ةة خةةرى ، جملةةة مةةن العوامةةل األ  الل وَيةةة ، وكةةل  مةةا يقةةوم قةةالامع والمقةةام وظةةرو  المكالس 

، وهةةي فةةي مصةةطلحه لعناصةةر "غيةةر الل ويةةة" مةةن روابةة ، وتحتةةل  الوظيفةةةبةةين هةةده ا
حجةر الزاويةة فةي هةدا البنةاء ألن هةا مولةد الل حمةة والهةد  الةدي  ،"ال اية" و"مدار األمر"

 .(2)تسعل هده األطرا  إلل تحقيقه
ي نظةره يضةطلع والك،م في نظر الجةاح  اليمكةن تمييةزه عةن "الب،غةة" فهةو فة

 في حياة الفرد بوظيفتين أساسيتين هماغ 
قنةةاع واحتجةةا  ومنازعةةة يتصةةل  بهةةا مةةن "إلقةةاء  أوالغ الوظيفةةة الخطابي ةةةغ ومةةا وا 

، وهةةي مصةةطلحات يكثةةر الجةةاح  مةةن اسةةتعمالها، ون،حةة  أن  الخطةةب التةةي ومنةةاظرة"
 أوردها في هدا المجال تدور علل ث،ثة محاورغ 

 ( وخطب الصحابة. خطب النبي )دينيغ نجد فيه  محور -
 ا  وزياد وأنصارهما وخصومهما. محور سياسيغ نجد فيه خطب الحج   -

، كان نتيجة للصراع الفكري الدي عرفةه ا - لمسةلمون محور ثالث غ جدلي  مدهبي 
رات االجتماعي ةةةة و ا منةةةد نهايةةةة العصةةةر الر اشةةةدي، لسياسةةةي ة واحتةةةد  بفعةةةل التطةةةو 

دي كةةةان هةةةةو نفسةةةه طرفةةةًا فيةةةةه، ينةةةافم عةةةن أحةةةةدى ، الةةةوالثقافي ةةةة أيةةةام الجةةةةاح 
 .(3)الفرق 

                                           
 . 211الحجا  في الب،غة المعاصرة  (1)

 . 185، حماد حمود )أسسه وتطوره إلل القرن السادس( التفكير الب،غي عند العرب (2)

 . 212الحجا  في الب،غة المعاصرة  (3)
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وهده المحاور الث،ثة ي لب عليها طابع "الحجا " الدي يكثر الجاح  من دكر 
أهميتةةه  ، وهةةو يشةةير إلةةلةة ومتعلقاتهةةا الداللي ةةمادتةةه الل وي ةةة بجميةةع اشةةتقاقاتها الصةةرفي  

أن هةةا "إظهةةار مةةا غمةة  مةةن  ، ولةةدل  فةةإن  أحةةد تعاريفهةةا عنةةدهباعتبةةاره الب،غةةة حجاجةةاً 
 .(1)الحق  وتصوير الحق  في صورة الباطل"

نةا فةي غنةل " ، ولعل  نالبيان والتبي  أم ا الوظيفة الثانية فهيغ "الفهم واإلفهام" أو "
)البيةةان( فةةي مفهومةةه العةةام يقتصةةر علةةل أداء هةةده الوظيفةةة .. فتحقيةةق  عةةن اثبةةات أن  

 .(2)ام والتفه ممن وجه اإلفهإال  واصل اليتم  الت  
ة "البيان والتبي ن" التخر  عن ث،ثة محاورغ   ويرى أحد الباحثين أن  ماد 

لهماغ وظيفة البيان وقيمته.   أو 
 وثانيهماغ العملية البياني ة وأدواتها . 

 .(3)ة بالبيان العربي، وهي قيمته التاريخي ةأم ا الثالثةغ فخاص  
، والثانيةةةةةغ يفتةةةةان "أوالهماغ)إفهامي ةةةةة(عةةةه وظفةةةي حةةةةين أن  مفهةةةةوم )البيةةةةان( تتناز 

ةا الثاني ةة ، األولل وما يتصل بها من عناصر المقام وخصائصةه، حجاجي ة )إقناعي ة( أم 
ة حكةام الحج  ة ومعرفةة أحةوال المتخةاطبين ومسةتويات تقةب لهم، وكةدا فاساسها الفصاحة وا 

حكةةةام اختيةةةار المقةةةال المناسةةةب للمقةةةام، ومةةةن هنةةةا كةةةان عمةةةاد الب،غةةةة "تمةةةام ا آلةةةة وا 
 .(4)الصنعة"

الةةدي اهةةتم  فيةةه  ،الجةةاح " ارتبطةةت بدراسةةته "للبيةةان"" دإن  دراسةةة "الحجةةا " عنةة
اع كمفهومين يتلخ ص في المعرفة واإلقن ه، وبدل  فإن  مفهوم البيان عندبالفهم واإلفهام

  ووظيفتين في آن معًاغ
 البيان معرفةغ الوظيفة اإلفهامي ة.  -

                                           
 . 1/220البيان والتبيين  (1)

 . 195التفكير الب،غي عند العرب  (2)

 . 195-193ينظرغ الب،غة العربيةغ اصولها وامتدادها، محمد العمري  (3)

 . 1/162البيان والتبيين  (4)
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 .(1)اإلقناعية البيان إقناعغ الوظيفة -
نةةةدكرغ مقتضةةةيات المقةةةام "ومةةةةا تشةةةمله مةةةن أحةةةةوال الخطيةةةب وكفاءتةةةه الل ويةةةةة 

علةةةل  وهيئتةةةه وصةةةفاته الخلقي ةةةة ومةةةا يحسةةةن عليةةةه ومةةةا يقةةةبم. فالجةةةاح  دائةةةم اإللحةةةاا
الشروذ ال،زم توفرها في المتكل م من حيث الخبةرة والحةد  لةلةة الب،غي ةة والنصةوص 

حجةةةا ، هةةةدا عةةة،وة علةةةل تخب ةةةر القالةةةب الل ةةةوي الكفيةةةل االستشةةةهادية الضةةةروري ة لكةةةل  
 .(2)بإنجاا الفحوى والمقاصد ودفع السامع إلل تحقيق المضامين النصي ة

ل الب،غةةةة اجتمةةةاع آلةةةة الب،غةةةة، ودلةةة  أن يكةةةون الخطيةةةب  يقةةةول الجةةةاح  غ أو 
ةةة بكةة، م رابةة  الجةةاا، سةةاكن الجةةوارا قليةةل اللحةة  ، متخي ةةر اللفةة ، ال يكل ةةم سةةيد األم 

وقة ، ألن  دل  جهل بالمقامات، وما يصةلم فةي كةل  واحةد  األم ة، وال الملو  بك،م الس 
 .(3)منهما من الك،م، وأَحسَن الدي قال لكل  مقامف مقال

وفةةةي هةةةدا الةةةنص يت ضةةةم أن  ال ايةةةة القصةةةوى عنةةةد الجةةةاح  فةةةي كتابةةةه )البيةةةان 
م  )اإلقنةةاع( علةةل فيةةه ال ايةةة والتبيةةين( هةةي الخطةةاب اإلقنةةاعي الشةةفوي، وهةةو إقنةةاع ت قةةد 

 . (4)الوسيلة )الل ة( ، وتحدد األولل طبيعة الثانية ، وشكلها حسب المقامات واألحوال
وبعةةد هةةدا القةةدر الةةدي تطةةر ق إليةةه البحةةث حةةول الرؤيةةة البياني ةةة الحجاجي ةةة التةةي 
ةةر مةةن تةةاريت الدراسةةات الب،غي ةةة العربي ةةة، ن شةةير إلةةل أن  الحجةةا   ظهةةرت فةةي وقةةت مبك 
ومةةا يت صةةل بةةه مةةن مباحةةث وخصةةائص نصةةي ة ومقامي ةةة قةةد تةةم  تناولهةةا فةةي مصةةن فات 
ن لم يكن متناسةقًا ، أي مشةتتًا  ة بعد الجاح  ، لكن تناوله له )الحجا ( ، وا  عربي ة عد 
ضةةةةمن مباحةةةةث )البيةةةةان( ، إال  أن ةةةةه شةةةةمل معظةةةةم عناصةةةةر المقةةةةام ومحدداتةةةةه الداخلي ةةةةة 

                                           
 . 194الب،غة العربيةغ أصولها وامتداداتها  (1)

 . 214الحجا  في الب،غة المعاصرة  (2)

 . 1/92والتبيين البيان  (3)

 . 449استراتيجيات الخطاب، الشهري  (4)
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. فالبيةةةان الةةةدي دعةةةا إليةةةه إن مةةةا هةةةو حجةةةا  بةةةالمعنيين والخارجيةةةة وأدوارهةةةا الحجاجي ةةةة .
 .(1)الب،غي واإلجتماعي

 مفهوم احلجاج يف الثقافة احلديثة:  -3
 الحجاج في الفكر الغربي الحديث: -أ

 ي عد  الحجا  نظرية غربي ة حديثة تناولها المنظرين ال ربيين من جانبين؛ جانةبٌ  
الباحةث  ب،غةي  مةع " وجانبٌ Oswald Ducrot ديكروأوزوالد ظهر في أعمال " تداولي  

 ". Chaim Perlman بيرلمانيم شا" البلجيكي
ة رغم اخت،  توجههما، ة الحجاجي  العالمان أساس النظري   نلقد وضع هدا 

علمًا أن  البحث الحجاجي له جدوره القديمة التي تمتد  إلل اليونان وبالتحديد إلل 
لحجاجي، ولدل  استفاد الدرس الحجاجي الحديث "أرسطو" الدي أرسل معالم الدرس ا

من التراث اليوناني القديم، فحاول بعثه من جديد في ثوب جديد أال وهو النظري ة 
 .(2)الحجاجي ة
 ،لقةةد شةةكل الحجةةاا فةةي العصةةر الحةةديث حلقةةة وصةةل بةةين علةةوم شةةت ل تتجادبةةه 

يتةةين مختلفتةةين، كةةان منهةةا )الب،غةةة( و)التداولي ةةة( اللتةةين اهتمتةةا بهةةدا المبحةةث مةةن زاو 
هة النظر للموضةوع لكل  واحدة منهما طريقة وآلي ة خاصة في الدراسة المستندة إلل وج

علةةل جهةةود أهةةم  سةةواء أكةةان تةةداولي ًا أم ب،غي ةةًا، وسةةنتعر  فيمةةا يةةاتي، والمنطلةةق أيضةةاً 
سهاماتهم في إثراء الدرس الحجاجي، وبصورة مختصرة.   الباحثين وا 

 

 :  Chaim Perelmanأو نظرية الحجاج عند بيرلمان  البالغة الجديدة -1
حةةاول بيرلمةةان أن يجعةةل مةةن النظريةةة الب،غيةةة أداة تفسةةير وتحليةةل غيرهةةا مةةن  

ر  الظةةةواهر الفلسةةةفية والقانونيةةةة بالخصةةةوص، مةةةن هنةةةا تولةةةد ت حاجتةةةه إلةةةل بنةةةاء تصةةةو 
لفلسةةفي ة نظةةري للحجةةا  ، والةةدفاع عةةن أهميتةةه وجةةدواه علةةل ضةةوء المفةةاهيم الب،غي ةةة وا

                                           
 . 215الحجا  في الب،غة المعاصرة  (1)

الحجا  في الدرس الل وي ال ربي، نور الةدين بوزناشةة، مجلةة العلةوم اإلنسةانية، السةنة الرابعةة،  (2)
 . 1،  2001، شتاء  44ع 
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والقانونيةةةة. إن  كتةةةاب )مبحةةةث فةةةي الحجةةةا ، الخطةةةاب الجديةةةدة( هةةةو "نظريةةةة حجاجي ةةةة 
معاصةةةرة، لهةةةا أسةةةس ومبةةةادئ يقةةةوم عليهةةةا ، وقةةةد خل ةةةص الباحثةةةان )بيرلمةةةان( وزميلةةةه 

المصن ف، الحجا  من ربقة المنطق، ومن أسةر األبنيةة االسةتداللية  ا)تيتيكاه(، في هد
مةةةن مجةةةاالت اسةةةتخدام الل ةةةة مثةةةل العلةةةوم اإلنسةةةاني ة والفلسةةةفة المجةةةر دة ، مقةةةربين إي ةةةاه 

 .(1)والقانون 
م )بيرلمان( تعريفًا جديدًا للحجا  ، يجعله جملة من األسةاليب تضةطلع فةي   يقد 

الخطاب بوظيفة هي حمل المتلقي علةل اإلقنةاع بمةا تعرضةه عليةه، والزيةادة فةي حجةم 
علةل نحةو  ة إن مةا هةي الفعةل فةي المتلقةيهدا اإلقناع معبرًا عةن غايةة الحجةا  األساسةي  
 .(2)يدفعه إلل العمل ، أو تهيئته إلل القيام بالعمل

، أي أن  كةون هنةا  تفاعةل بةين ورهينز ل )بيرلمان( الحجا  بين الخطيب وجمهة 
الخطيةةةةب والجمهةةةةور، ونجةةةةد صةةةةلته بالخطابةةةةة األرسةةةةطي ة واضةةةةحة، وي عةةةةر   المؤلفةةةةان 
الحجا  بان ةهغ "درس تقني ةات الخطةاب التةي مةن شةانها أن تةؤدي باألدهةان إلةل التسةليم 

 .(3)بما يعر  عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة دل  التسليم"
غايةةة الحجةةا  هةةي جعةةل العقةةول تةةدعن لمةةا ي طةةرا  وفةةي موضةةع آخةةر يجعةة،ن

ف ق فةي جعةل حةدة اإلدعةان  عليها أو يزيد في درجة دل  اإلدعان، فانجع الحجا  ما و 
علةةل العمةةل المطلةةوب إنجةةازه أو اإلمسةةا   تقةةوى درجتهةةا لةةدى السةةامعين بشةةكل يبعةةثهم

العمةةل فةةي عنةةه، أو هةةو مةةا وف ةةق علةةل األقةةل  فةةي جعةةل السةةامعين مهيئةةين للقيةةام بةةدل  
 .(4)اللحظة المناسبة"

                                           
، البةةةن قتيبةةةة، ابتسةةةام بةةةن خةةةرا  الخطةةةاب الحجةةةاجي السياسةةةي فةةةي كتةةةاب اإلمامةةةة والسياسةةةة (1)

 . 72، أطروحة دكتوراه

 . 21، سامية الدريدي غ الحجا  في الشعر العربي القديمينظر (2)

، ضةةةمن كتةةةابغ أهةةةم نظريةةةات الحجةةةا  فةةةي التقاليةةةد الحجةةةا غ أطةةةره ومنطلقاتةةةه، عبةةةدهللا صةةةوله (3)
 . 299ال ربية 

 . 299 في التقاليد ال ربية ، ضمن أهم نظريات الحجا الحجا  أ ط ره ومنطلقاته (4)
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كةةاه يسةةتند إلةةل صةةناعة الجةةدل مةةن ناحيةةة، وعلةةل هةةدا فةةإن  مفهةةوم بيرلمةةان وتيت 
ل أن ةه خطابةة ق ةنَ ، لِّ كيفي ة تجعل الحجا  شيئًا ثالثةاً ، بأ خرى وصناعة الخطابة من ناحية 

 غ (2)، وهو علل ضربين(1)جديدة
، وهةةةو خةةةاٌص البرهنةةةة واالسةةةتداللل ة، حيةةةث يقةةةوم علةةةاألولغ تمثلةةةه الب،غةةةة البرهاني ةةة
. قضي  البالفيلسو ، وجمهوره   ، وغايته بيان الحق 

ات البياني ةةة التةةي تسةةمم بإدعةةان بدراسةةة التقني ةة م  توالثةةانيغ حجةةا  أوسةةع مةةن السةةابق، يهةة
 المتلقي. 

ةةة فةةةي  هل إليهةةةا بيرلمةةةان وزميلةةةه تيتيكةةةاويمكةةةن تلخةةةيص أهةةةم النتةةةائا التةةةي توص 
 غ(3)اآتيدراستهما للحجا  في 

مه المؤلفان هو محاولة تخليص الحجا  من دائرة الخطابة والجةدل  -1 إن  أهم ما قد 
 الدي كان سليل هده األخيرة بخاصة عند أرسطو. 

وتقريبةةه مةةن  واألبنيةةة االسةةتداللي ة المجةةر دة، تخلةةيص الحجةةا  مةةن بوتقةةة المنطةةق -2
فةةتم  ، ومةةن ثةةم  نون وم اإلنسةةانية والفلسةةفية والقةةامجةةاالت اسةةتخدام الل ةةة مثةةل العلةة

 ة التي جعلته أداة تقنية صرفة. قَ مجاالت للحجا  وتخليصه من النظرة الضي ِّ 

ب   بالجةةدل، كمةةا رأينةةا عنةةد أرسةةطو، فهةةو حةةوار اعتبةةار الحجةةا  حةةوارًا غيةةر مةةرت -3
ه  بين الخطيب وجمهوره  أو ت،عبًا بالمشاعر والعقول.  م الطةً  ، وال يمكن أن نعد 

 ات الخطابي ة كوظيفة حجاجي ة. لتقني  ة تدرس االحجا  نظري   -4

 العملية الحجاجي ة عملية تنطلق من أطروحة وتتجه إلل اإلقناع.  -5

لقةةد حةةاول المؤلفةةان إعةةادة االعتبةةار لمجةةال الحجةةا ، وتبرئتةةه مةةن تهمةةة المنةةاورة 
والم الطة والت،عب بعواطف الجمهور وعقله أيضًا، وتخليصه من صةرامة االسةتدالل 

ب بةةه فةةي وضةةع ضةةرورة وخضةةوع واسةةت،ب، فالحجةةا  عنةةةدهما اطةةالةةدي يجعةةل المخ

                                           
 . 28الحجا  في القرآن الكريم، عبدهللا صولة  (1)

 . 107، خليفة بوجادي اللسانيات التداوليةفي  (2)

 . 44، محمد طروس ينظرغ النظرية الحجاجي ة (3)
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حوار يسعل إلل إحداث ات فاق بين األطرا  المتحاورة في جو  مةن الحري ةة والمعقولي ةة، 
والتسةةةليم بةةةالرأي اآخةةةر، بعيةةةدًا عةةةن اإلعتباطي ةةةة وال،معقةةةول اللةةةدين يطبعةةةان الخطابةةةة 

 عادة. 
 غ (1)مم رئيسي ة للحجا ، هيومن خ،ل هدا التصور، مي ز بيرلمان خمسة م،

ه إلل مستمع.  -1  أن يتوج 
 أن ي عب ر عنه بل ة طبيعي ة.  -2

 اته التعدو كونها احتمالي ة. مسل ماته وبديهي   -3

 أال  يفتقر تقدمه وتناميه إلل ضرورة منطقي ة بمعنل الكلمة.  -4

 نتائجه غير ملزمة )احتمالي ة غير حتمي ة(.  -5
ةةةا مكونةةةات الحجةةةا  وعناصةةةره فهةةةي غ المةةةتكل م والمسةةةتمع والمقةةةام، فضةةةً، عةةةن أم 

)الخطةةةاب/النص(؛ بوصةةةفه المةةةادة التةةةي ت تةةةرجم فيهةةةا مقاصةةةد وأغةةةرا  المةةةتكل م. وهةةةده 
نات لهدا الخطاب ، وتتفاعل مع بع  لتحقق الشجاعة  العناصر تندر  البع  كمكو 

ةةا األسةةاليب والتقنيةةات فتةةتلخ ص فةةي كةةل  ال وسةةائل والتواصةةل فةةي العمليةةة الحجاجي ةةة. وأم 
الل ويةةةةة والب،غيةةةةة والمنطقي ةةةةة التةةةةي يتوصةةةةل بهةةةةا الخطةةةةاب إلةةةةل اإلقنةةةةاع واإلدعةةةةان ، 

 .(2)ويحصرها بيرلمان بتقنيتي الوصل والفصل
 

 الحجاج في التداولي ة )نظرية األفعال الكالمي ة(: -2
ة أفعةال انطلقت المدرسة التحليلي ةة االنكليزي ةة )أوسةتن وسةيرل( مةن خة،ل نظري ة 
ة التي أقر ت بان  الل  ة هي مجرد نقةل المعلومةات، معارضة النظرية السوسيري  الك،م، ب

ويةةرى "أوسةةتن" أن  الكةة،م العةةادي يتضةةم ن متكل مةةا ومتلقيةةًا وملفوظةةًا، كمةةا توجةةد هنةةا  
ة أفعال يمكن ربطها بالمتكل م، والمتكل م يصدر أصواتًا فق  من ك،مه، ولكن ه ي نجةز  عد 

 ي. قنع المتلق  بع  الحجا التي من شانها أن ت   بع  األفعال المتضم نة

                                           
 . 108الحجا  في الب،غة المعاصرة  (1)

 . 324ينظرغ الحجا غ اطره ومنطلقاته وتقنياته  (2)
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م "أوسةتن" فةي بداياتةه األولةل الجمةل إلةل وصةفي ة )خبري ة ة، ة( وجمةل انشةائي  فقس 
ة هةي الجمةل التةي يمكةن الحكةم عليهةا بالصةدق والكةدب، والجمةل لغ الجمةل الخبري ةوقا

ومةةةن ثةةةم الحةةة  ة هةةةي التةةةي يةةةتم  الحكةةةم عليهةةةا بمعيةةةار التوفيةةةق أو اإلخفةةةاق، اإلنشةةةائي  
المقابلة بينهما ليست بالبساطة التي كان يظنها، وقد قادته هده الم،حظة إلةل اإلقةرار 

 .(1)ًا واحدًا علل االقلبان  كل  جملة تام ة مستعملة تقابل إنجازًا ل وي  
ثنائيةةةةة التةةةةي وضةةةةعها فةةةةي غيةةةةر أن  "أوسةةةةتن" رفةةةة  بعةةةةد دلةةةة  هةةةةده األقةةةةوال ال

ص إلةةل أن  كةةل )قةةول( هةةو فةةي ل ةةلفعةةل التقريةةري، وخَ الفعةةل اإلنشةةائي وا المنطلةةق بةةين
ى أن ةةه لمةةا كانةةت األقةةةوال ، ويةةر جمةةل وصةةفي ة –إن إمعن ةةا  –الواقةةع )عمةةل(، وال يوجةةد 

 .(2)، فإن ه يتعد ر الحكم عليها بالصدق أو الكدبأعماالً 
  غ(3)علل نوعينو  ،وعليه فإن  كل  العبارات الملفوظة إنجازي ة

، دعةةةاء، نهةةةي( بصةةةي ة فعلهةةةا ظةةةاهر )أمةةةر، حةةة    إنجازي ةةةة صةةةريحة/ مباشةةةرة -
 الزمن الحاضر المنسوب إلل المتكل م. 

ة/ غير مباشرةغ فعلها غير ظةاهر، نحةوغ اإلجتهةاد مفيةد، أقةولغ إنجازية ضمني   -
 اإلجتهاد مفيد، آمر  أن تجتهد. 

 غ (4)ومي ز بين ث،ثة أنواع من األفعال الك،مي ة
)فعل صةةوتي( والةةتلف  بالتراكيةةب )فعةةل صةةواتل القةةوليغ يقابةةل الةةتلف  باألالفعةة -1

 تركيبي(، واستعمال التراكيب حسب دالالتها )فعل داللي(. 
تكلم مةن أدائةهغ )يعةد، يخبةةر، الفعةل اإلنجةازيغ يحصةل بةالتعبير عةن قصةةد المة -2

 يندر...( ويشمل الجانب التبلي ي والجانب التطبيقي.  يعجب،

                                           
 . 31تداولية اليوم ال (1)

 . 24، الجي،لي دالا مدخل إلل اللسانيات (2)

 . 96 التداولية في اللسانيات (3)

 . 97-96 في اللسانيات التداولية (4)
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ر الفعةةةل اإلنجةةةازي مةةةن حةةةال  ي ةةةالفعةةةل التةةةاثيري )اسةةةتلزامي(غ يحصةةةل حةةةين ي   -3
 المتلقي بالتاثير عليه. 

م ويتمي ةة ز كةةل  فعةةل  مةةن هةةده األفعةةال بتةةوفره علةةل قةةوة انجازي ةةة، واسةةتنادًا لمةةا تقةةد 
  غ(1)ة، وهيقسم "أوستن" األفعال الك،مي ة إلل مجموعات وظيفي  

الةةةة علةةةل الحةةةاكمغ وهةةةي األفعةةةال التةةةي ت بةةةث  فةةةي بعةةة   - القضةةةايا، األفعةةةال الد 
 )أفعال التبرئة، الحكم...(. مل علل سبيل المثالغوتش

- ، ولهةا قةوة فةي فةر   أفعال الممارسةغ وهي األفعةال التةي تجل ةي ممارسةة الحةق 
 )االنتخاب، التعيين، االستشارة ...(. واقع جديد مثلغ

لدى المتكل م إلزامي ةة القيةام بعمةل مةا معتةر  بةه  س  أفعال الوعدغ وهي التي تؤس ِّ  -
 ب، مثلغ القسم، الرهان، التعهد.... طَ خامن قبل الم  

أفعةةال السةةلو غ وهةةي مجموعةةة متباينةةة مرتبطةةة بالسةةلو  اإلجتمةةاعي للمةةتكل م،  -
 )االعتدار التهنئة...(. ب، مثلغات خاد موقف إزاء المخاطَ والتي تحمله علل 

أفعةةةال العةةةر غ وهةةةي ع،قةةةة المةةةتكل م مةةةع مةةةا يقولةةةه عةةةن طريةةةق المحادثةةةة أو  -
ة، مثلغ )  اإلثبات ، التاكيد، النفي(. المحاج 

مه "سيرل" أن ه أعاد اق ، ومي ز بين أربعةة تراا وتقسيم )األفعال الك،مي ة(ومما قد 
 غ (2)أقسام
 فعل التلف   )الصوتي والتركيبي( أي الفعل المتحق ق.  -
 الفعل القضويغ )اإلحالي والجملي(.  -

 نطوق ما. الفعل اإلنجازي )علل نحو ما فعل أوستن( الفعل القصدي لم -

 الفعل التاثيري )علل نحو ما فعل أوستن(.  -

 وسرعان ما أعاد اقتراا خمسة أفعال لهاغ 

                                           
 . 159تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية  (1)

 . 25ينظرغ مدخل إلل اللسانيات  (2)
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ل م مسةةةؤواًل عةةةن وجةةةود ة فةةةي جعةةةل المةةةتكأفعةةةال اإلثبةةةاتغ تكمةةةن غايتهةةةا الك،مي ةةة -
 ، الوصف،...وضع لألشياء، ويشملغ التاكيد

لغ أفعةةةةال التوجيةةةةهغ وغايتهةةةةا حمةةةةل الشةةةةخص علةةةةل القيةةةةام بفعةةةةل معةةةةين، وتشةةةةم -
 األمر، والنهي ... . 

أفعةةال الوعةةدغ وغايتهةةا إلةةزام المةةتكل م بالقيةةام بشةةيء معةةين )وهةةو ال يختلةةف عةةن  -
 تعريف أوستن له(. 

، مثةةةةلغ اإلعتةةةةدار، تمث ةةةةل فةةةةي التعبيةةةةر عةةةةن حالةةةةة نفسةةةةي ةاألفعةةةةال التعبيريةةةةةغ وت -
 السرور... 

لدال ةة ال ا، وتشةمل األفعةتها إحداث ت ييةر عةن طريةق اإلعة،ناتغ غايياإلع،ن -
 ، اإلع،ن، اإلخبار .... علل دل  مثلغ اإلع،م

معاني أفعةال الكة،م وتقسةيماتها، يةرى "فةان داية " أن  أفعةال انط،قًا من تحديد 
، فيقةةةولغ "وغنةةةي  عةةةن القةةةول أن  تحلةةةيً، سةةةليمًا كةةة،م هةةةي ال ةةةر  الةةةرئيس للتداولي ةةةةال

كةةن أن يةةتم  ب يةةر فهةةم مسةةبق ألفعةةال الكةة،م هةةو ال ةةر  الرئيسةةي للتداولي ةةة، ألن ةةه اليم
 .(1)لمعنل الفعل أو التصر "

غ كيةف يمكةةن أن يكةةون الحجةةا  جةةزًء ال يتجةزأ مةةن األفعةةال الل وي ةةة خاصةةة إذن
 ة عامة؟ والتداولي  

لةةةئن كةةةةان الةةةبع  يعتقةةةةد أن  دراسةةةةة الحجةةةا  فةةةةي الخطةةةةاب الل ةةةوي هةةةةو شةةةةان 
لخطةةةاب الحجةةةاجي "يخضةةةع ره، إد بالفعةةةل نجةةةد االتداوليةةةة، فةةةإن  لهةةةدا اإلعتقةةةاد مةةةا يبةةةر  

يةةًا وباطني ةةًا لقواعةةد وشةةروذ القةةول والتلقةةين وبعبةةارة  أن  كةةل  حجةةا  تبةةرز فيةةه  أ خةةرى ظاهر 
)التةةةةةةاثير( و)الفعالي ةةةةةةة(، وبالتةةةةةةالي قيمةةةةةةة ومكانةةةةةةة أفعةةةةةةال الةةةةةةدوات مكانة)القصةةةةةةدي ة( و

 .(2)المتخاطبة"

                                           
 . 227ادر قنيني عبدالقترغ ،، فان داي النص والسياق (1)

 . 101الحجا  واالستدالل الحجاجي  (2)
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ةةًا تةةداو  لي ًا بسةةبب وهةةدا مةةا يجعلةةه يةةدخل فةةي صةةميم التداولي ةةة ، وبةةدل  ي عةةد  نص 
ةةةه مةةةن طةةةر   خضةةةوعه لمبةةةدأ )القصةةةدي ة( والتةةةاثير والفعالي ةةةة، وألن ةةةه أيضةةةًا خطةةةاب موج 

 المتكل م، يتفاعل به مع المتلقي، ويهد  من ورائه إلل إقناعه والتاثير فيه. 
ة مستويات، منها  غ (1)ويظهر البعد التداولي للحجا  في عد 

د ، أنكر ، أجاب، اعتةر  ، مثةل، أفعال الل ة المتداولة في الحجا ، مثلغ أك   -
ر، نقل... .   فس 

علةةةل المسةةةتوى السةةةباقغ وهنةةةا السةةةباق التةةةداولي هةةةو الةةةدي يحكةةةم الخطةةةاب أو  -
 النص، مثلغ استعماالت السياقاتغ أجيب، أستنب  ، أعتر ... الت. 

وهدا المستويان علل أهمي ة كبيرة ، ولكن يبقل المستوى الحواري  أو التحةاوري 
فةةةةي العملي ةةةةة الحجاجي ةةةةة والتداولي ةةةةة ، فحضةةةةور الطةةةةرفين )المةةةةتكل م،  هةةةةو أهةةةةم مسةةةةتوى 

المستمع(، في الخطاب والدور الدي يلعبه كل  منهما في إحةداث التفاعةل والحةوار مةن 
شانه أن يحقق نجاعة النص الحجاجي، ويصل إلل هدفه ، وهو بطبيعة الحةال إقنةاع 

حيةث أن هةا تزيةد إحةداث عمليةة  المستمع بفحوى الخطاب، وهدا هو هد  التداوليةة مةن
 تواصلي ة تحاوري ة تفاعلي ة بين طرفي الخطاب. 

 الحجاج في الدراسات العربي ة المعاصرة: -ب
إن  موضوع الحجا  في الدراسات العربية المعاصةرة قةد غةدا علمةًا قائمةًا بداتةه، 

الت ومةةؤطرًا بجملةةة مةةن النظريةةات المعرفيةةة التةةي تضةةب  أوجةةه اسةةتعماالته فةةي المجةةا
المختلفةةةة، وقةةةد قةةةادت اجتهةةةادات ال ةةةربيين فةةةي مجةةةال الحجةةةا  فةةةي العصةةةر الحةةةديث، 
ةارب فةي  رين العرب إلل بناء موقةف حةول هةدا الةدرس الجديةد بالنسةبة لهةم، والض  المفك 

فةةي إدرا  مبحةةث الحجةةا  فةةي أعمةةاق تةةراثهم فةةي الوقةةت نفسةةه، كمةةا منحةةتهم الفرصةةة 
 .(2)منطق تفكيرهم

                                           
 . 102م.ن  (1)

 . 170الخطاب الحجاجي السياسي، ابتسام بن خرا   (2)
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ود العربي ةةةة فةةةي أعمةةةال ثلةةةة مةةةن البةةةاحثين فةةةي الم ةةةرب وقةةةد تبلةةةو رت هةةةده الجهةةة
 العربي ظهرت دراساتهم ويحثونهم علل مدار الخمسين سنة األخيرة. 

 الحجاج في الدرس الفلسفي )طه عبدالرحمن انموذجًا(: -1
مها فةي مصةن فينغ  د )طه عبدالرحمن( مفهومه لطبيعةة الحجةا  وآلياتةه، وقةد  حد 

م الكة،م" و "اللسةان والميةزان أو التكةوثر العقلةي"؛ حيةث "في أصول الحوار وتجديةد علة
حاول من خ،لها إيجاد راب  منطقي ل وي، طو عه في سب  نظري ة حجاجي ة تاخد بقوة 

 المنطق وس،مة الل ة، لدل  تمي زت نظرته للحجا  بطابع فلسفي. 
فهةةو تةةداولي وي عةةر ِّ  الحجةةا  بقولةةهغ "وحةةد  الحجةةا  أن ةةه فعالي ةةة تداوليةةدة جدلي ةةة، 

ألن  طابعه الفكري  مقامي واجتماعي، وهو أيضًا جدلي  ألن  هدفه إقناعي، قةائم بلوغةه 
. ويختلةةف هةةدا المةةنها االسةةتداللي "الحجةةا " بةةاخت،  (1)علةةل التةةزام صةةور اسةةتداللي ة"

حيةةةةث جعةةةةل طةةةةه عبةةةةدالرحمن مراتبةةةةًا لةةةةه، هةةةةيغ مراتةةةةب السةةةةلو  التخةةةةاطبي لإلنسةةةةان، 
لتحةاور". وهةده المراتةب تناسةب تصةنيفًا ث،ثيةًا للنظريةات المتداولةة "الحوار، المحةاورة، ا

في مجال التحليل الخطابين والتي سةم اها علةل التةواليغ "النظري ةة العرضةي ة"، "النظري ةة 
 اإلعتراضي ة"، "النظري ة التعارضي ة". وتوضيحها في اآتيغ 

العةةةةار  منةةةةاها  مرتبةةةةة الحةةةةوار والنظري ةةةةة العرضةةةةي ة للحواري ةةةةةغ وفيهةةةةا ينةةةةتها -
اإلسةةةةتدالل البرهةةةةاني ، ويتمي ةةةةز هةةةةدا األخيةةةةر بخصةةةةائص صةةةةوري ة مةةةةن تجديةةةةد 
وتةةةدقيق وترتيةةةب ، ومةةةن بسةةة ف للقواعةةةد وتمةةةايز للمسةةةتويات، واسةةةتيفاء الشةةةروذ، 

 .(2)واستقصاء العناصر
مرتبةةةة المحةةةاورة والنظري ةةةة اإلعتراضةةةي ة للحواري ةةةةغ فالمحةةةاور تسةةةتند إلةةةل المةةةنها  -

 "، وهةةو نمةةود  ينتمةةي إلةةل المجةةال التةةداولي ، كةةان يطةةوي االسةةتدالي "الحجةةا
مات والنتةةائا، ويفهةةم مةةن قولةةه أمةةور يةةر تلةة  التةةي  المحةةاور الكثيةةر مةةن المقةةد 
نطق بها، وكان يدكر دليً، صحيحًا علل قولةه مةن غيةر ن يقصةد التةدليل بةه. 

                                           
 . 65في أصول الحوار وتجديد علم الك،م ، طه عبدالرحمن  (1)

 . 41في أصول الحوار وتجديد علم الك،م  (2)
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ويةةةرى أن  هةةةدا المةةةنها هةةةو سةةةبيل احتجةةةاجي ال برهةةةاني يقيةةةد فيةةةه التراكيةةةةب ، 
م فيه العمل علل النظروي    .(1)رج 

مرتبةةةةة التحةةةةاور والنظري ةةةةة التعارضةةةةي ة للحواري ةةةةةغ فيهةةةةا يعتمةةةةد المتحةةةةاور منهجةةةةًا  -
" وتتمثةةل طرقةةه فةةي أن يثبةةت المتحةةاور قةةواًل مةةن أقاويلةةه  اسةةتدالليًا هةةو "التحةةا  
بةةةدليل ، ثةةةم يعةةةود ليثبتةةةه بةةةدليل أقةةةوى، وأن يثبةةةت قولةةةه بةةةدليل ثةةةم ينتقةةةل إلثبةةةات 

 .(2)يل آخر، وأن يثبت قواًل بدليل، ويثبت نقيضه بعين الدليلنقيضه بدل
كمةةةا عقةةةد بابةةةًا فةةةي كتابةةةه "اللسةةةان والميةةةزان" سةةةم اه "الخطةةةاب والحجةةةا "؛ يةةةرى فيةةةه "أن  
األصل في تكوثر الك،م هو صفته الخطابي ةة والحجاجي ةة والمجازي ةة، بنةاًء علةل أن ةه ال 

. ويةةةرى أن  (3)ال حجةةةا  ب يةةةر مجةةةاز"كةةة،م ب يةةةر خطةةةابن وال خطةةةاب ب يةةةر حجةةةا ، و 
ةةةب أو مؤل ةةةف مةةةن أفعةةةال تكل مي ةةةة فرعي ةةةة ،  الحجةةةا  عبةةةارة عةةةن فعةةةل تكل مةةةي ل ةةةوي مرك 

ه إلل إثبات أو إثبات أو إبطال دعوى  ةة خطابي ةة تةرد فةي  .(4)معي نةةوموج  وأن  كةل  حج 
ن مةن سياق حواري معين ينب ي علل المتلقي استحضةارها للتعةر   علةل بنيتهةا والةتم ك 

 .(5)تقويمها
عاء" و "قصةد   كما عر   الحجا  انط،قًا من مبدأين أساسيين هماغ "قصد األد 

ةةةه إلةةةل ال يةةةر إلفهامةةةه  اإلعتةةةرا "، يقةةةولغ "إدًا حةةةد  الحجةةةا  أن ةةةه كةةةل  منطةةةوق بةةةه موج 
. كمةةا تحةةد ث فةةي كتابةةه عةةن "نمةةاد  (6)دعةةوى مخصوصةةة، يحةةق  لةةه اإلعتةةرا  عليهةةا"

ةةةز علةةةل دراسةةةة السةةةل م الحجةةةاجي، (7)جةةةا "التواصةةةل وأنةةةواع الح ، ومراتةةةب الحجةةةا  ورك 

                                           
 . 46م.ن،  (1)

 . 51م.ن  (2)

 . 213يزان أو التكوثر العقلي، طه عبدالرحمن اللسان والم (3)

 . 262اللسان والميزان أو التكوثر العقلي غ  (4)

 . 270م.ن  (5)

 . 226م.ن  (6)

 ينظرغ الفصل الثاني من باب "الخطاب والحجا ".  (7)
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ودراسةةةة اإلسةةةتعارة باعتبارهةةةا مةةةن أقةةةدر األسةةةاليب التعبيري ةةةة علةةةل إمةةةداد الخطةةةاب بقةةةوة 
 التفر ع والتكوثر. 

 الحجاج في الدرس البالغي )محمد العمري إنموذجًا(: -2
أظهةةةروا اهتمامةةةًا  ي عةةةد  )د. محمةةةد ال مةةةري( مةةةن أبةةةرز الب،غيةةةين العةةةرب الةةةدين 

ةرة  بمقوالت الب،غة المعاصرة عامة، والحجاجي ة خاصة، سواء مةن خة،ل دراسةته المبك 
حةةةول بعةةة  مظةةةاهر اإلقنةةةاع فةةةي الخطابةةةة العربيةةةة القديمةةةة، أو مةةةن خةةة،ل ترجماتةةةه 
دة لةةبع  رواد هةةدا التيةةار، أو اهتماماتةةه الطموحةةة إلعةةادة رسةةم خارطةةة عامةةة  المتعةةد 

قديمةةةةةة، روافةةةةةدها، اتجاهاتهةةةةةا، امتةةةةةدادتها ، وخصائصةةةةةها الصةةةةةوتية للب،غةةةةةة العربيةةةةةة ال
 .(1)والنحوية والمنطقي ة

يهةةةد  )العمةةةري( فةةةي كتابةةةه )ب،غةةةة الخطةةةاب اإلقنةةةاعي( التثبيةةةه إلةةةل البعةةةد اإلقنةةةاعي 
للب،غة العربي ة، هدا البعد الدي كان حاضرًا عند "الجاح " علل وجه الخصةوص، ثةم 

ر ن سةةل مةةع هيمنةةة صةةياغة )السةةك   اكي( للب،غةةة العربيةةة. وقةةد طب ةةق فيةةه الباحةةث التصةةو 
مباشةةةةةةرة يخاطبةةةةةةه الب،غةةةةةةي لةةةةةةة )بيرلمةةةةةةان( و)أولبريخةةةةةةت( لعمقةةةةةةه وبسةةةةةةاطته وارتباطةةةةةةه 

علةل الخطابةة العربيةة  -كمةا يقةول –)أرسطو(، مما يسمم باستيعاب "الجةاح " بيسةر 
يزهةةةةا عةةةةن فةةةةي القةةةةرن األول الهجةةةةري، مجتهةةةةدًا فةةةةي كشةةةةف آلياتهةةةةا اإلقناعيةةةةة التةةةةي تم

 .(2)الشعر
ةةز علةةل )المقةةام( خصوصةةًا فةةي الخطابةةة السياسةةي ة، وهةةي محةةاورة بةةين   وقةةد رك 

األنةةةةةداد، يكثةةةةةر فيهةةةةةا النصةةةةةم ، والمشةةةةةاورات ، والخطابةةةةةة اإلجتماعي ةةةةةة، وتكةةةةةون فيهةةةةةا 
موضةةةةةوعات تتنةةةةةاول الع،قةةةةةة بةةةةةين النةةةةةاس وتنظةةةةةيم المجتمةةةةةع ، وخطةةةةةب دات طبيعةةةةةة 

ات واألحةةةةزان.. وتعتمةةةةد علةةةةل الحجةةةةا المقنعةةةةة وجدانيةةةةة، هةةةةدفها المشةةةةاركة فةةةةي المسةةةةر  
 .(3)واألسلوب الجميل المؤثر

                                           
 . 287الحجا  في الب،غة المعاصرة  (1)

 . 180الخطاب الحجاجي السياسي  (2)

 . 59اإلقناعي، محمد العمري في ب،غة الخطاب  (3)
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وفةةي كتابةةةه "الب،غةةةة الجديةةةدة بةةةين التخييةةل والتةةةداول ، ي عةةةر   العمةةةري الب،غةةةة بقولةةةهغ 
"الب،غةةة هةةي علةةم الخطةةاب اإلحتمةةالي الهةةاد  إلةةل التةةاثير أو اإلقنةةاع أو همةةا معةةًا، 

 .(1)ايهامًا وتصديقًا"
 لدرس اللساني )أبو بكر العزاوي إنموذجًا(: الحجاج في ا-3

يةةةةرتب  الةةةةدرس الحجةةةةاجي اللسةةةةاني فةةةةي العةةةةالم العربةةةةي ارتباطةةةةًا وثيقةةةةًا بةةةةالل وي  
د في مؤلفاتةه وحواراتةه المختلفةة أن  الل ةة تحمةل  الم ربي )أبو بكر العزاوي(، الدي يؤك 

نطلةق فةي أبحاثةه بصفة داتية وجوهرية وظيفة حجاجي ة بقصد التاثير واإلقناع ، وهةو ي
 .(2)من مبدأ عام هوغ ال تواصل من غير حجا ، وال حجا  من غير تواصل

مةة كتابةه "الل ةة والحجةا " فرضةي ة الطبيعةة الحجاجي ةة لل ةةة   ةد )العةزاوي( فةي مقد  ويؤك 
م تعريفةةًا لمعنةةل الحجةةا  ؛ إد  الطبيعي ةةة، كمةةا يةةروم مةةن خ،لهةةا اكتشةةا  منطةةق الل ةةة، ثةةم قةةد 

المتكل م لخطاب يعتمد علل آليات التقديم والتسلسل والترتيب واالسةتنتا  بهةد  يعتبره إنجاز 
 .(3)التاثير واإلقناع

لقةةد حةةاول الباحةةث فةةي كتابةةه اإلحاطةةة بنظريةةة الحجةةا  الل ويةةة ، التةةي هةةي امتةةداد  
وتطوير لنظرية األفعال الل وية المتبلورة في أعمال )أوستن وسيرل(، ثةم تطةورت فةي أعمةال 

، فسةةاهمت فةةي الكشةةف عةةن وظيفةةة أساسةةي ة مةةن وظةةائف الل ةةة، إن لةةم تكةةن أهةةم  )ديكةةرو(
 وظائفها، وهي الوظيفة الحجاجي ة المنطقي ة اإلقناعي ة لل  ة. 
العربيةةة مثةةل )بةةل، لكةةن، حتةةل(، كمةةا درس )العةةزاوي( الةةرواب  الحجاجي ةةة فةةي الل ةةة 

ةةةز علةةةل االسةةةتعمال الحجةةةاجي لهةةةا. ودرس ظةةةاهرة اإلسةةةتعارة وال مظهةةةر الحجةةةاجي لهةةةا. ورك 
ةةةةزًا علةةةةل مفةةةةاهيم السةةةةل م  ودرس ظةةةةاهرة اإلسةةةةتعارة والمظهةةةةر الحجةةةةاجي لةةةةبع  أنواعهةةةةا، مرك 
ر مفةاده أن  القةول اإلسةتعاري لةه قةوة  الحجاجي، واإلبطال والقوة الحجاجي ة، ودافةع عةن تصةو 

 حجاجي ة عالية من األقوال الل وي ة العادل ة. 

                                           
 . 6الب،غة الجديدة بني التخييل والتداول، محمد العمري  (1)

 . 182ينظرغ الخطاب الحجاجي السياسي  (2)

 . 8الل ة والحجا  ، ابو بكر العزاوي  (3)
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اب والحجا ( أن  مجال الحجا  لةيس هةو القةول أو ويقر  )العزاوي( في مؤل فه )الخط
ن مةةا مجالةةه الحقيقةةي هةةو الخطةةاب والحةةوار، حيةةث تظهةةر وجةةوه اسةةتعماله وتتجل ةةل  الجملةةة، وا 

ةةةد هةةةده الفكةةةرة مةةةن خةةة،ل تحليلةةةه وفةةةق منهجي ةةةة النظريةةةة الحجاجي ةةةة  -طرائةةةق اشةةةت اله، ويؤك 
رأسها ، حيث درس البنية  لمجموعة من الخطابات ، كان الخطاب القرآني علل -المعاصرة

الحجاجي ة للخطاب القرآنةي، سةاعيًا إلةل إبةراز الجوانةب الحجاجي ةة اإلسةتداللي ة المتجلي ةة فيةه، 
وبيان أهمي ة التحليل الحجاجي للنصوص والخطابات بمختلف أنواعهةا وأنماطهةا، ويةرى أن هةا 

ورة األعلةةةةل" وأن  محاولةةةةة منةةةةه السةةةةتج،ء بعةةةة  المظةةةةاهر الحجاجي ةةةةة للسةةةةورة القرآني ةةةةة "سةةةة
ةه إلةل كافةة  الخطاب القرآني خطةاب إلهةي كتةب بل ةة طبيعي ةة هةي الل ةة العربي ةة ، وهةو موج 

 .(1)البشر، إن ه خطاب يقوم علل الحجا  والمنطق الطبيعي واإلستدالل غير البرهاني
 

                                           
 يراجع غ الخطاب والحجا  ، أبو بكر العزاوي )الفصل األول(.  (1)
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 املبحث الثاني
 اإلقناعي قصدّية احلجاج

 
 :Persuasion أوالً: َمْفُهوم اإلقناع

 

 اإلقناع لغة: -أ
 عمققققق  اا  ربققققق د   –عرقد بققققق  بالققققق   عر د  ققققق   –تتَّفقققققب المقققققا عربيققققق    عري    ققققق  

 )ق ا ع( بيا  ا: 
اقق   )بفتح عراقق ا( فققُا ُنُا عقق أ اا سقق ل عر، ُف ققق ل )َنَاققَ (:(1)عأل ل: عرسققلعل  عرتقق ر  -

 .(2)عإل س ا  عض  أ ب رقم  
 .(3)، فُ ققق ل )َنَاققَ ( )باسقق  عراقق ا( َنَايقق أ  َنَا َعقق أ َ َضققَ  ببقق  اُعَ قق َ : عر ضقق  عآلخقق  -

قق ا  هسقق َنَاققَ  فاف . (4)َنايقق أ  نا عقق أ: َ َضققَ ،  اناياقق  اا ا ضقق ا   ناَّياقق  اا  ضَّ
َبقققَه ا  َبَ قققل عرقا عقققُ : عرَ َضققق  َاقققُ  بقققه ا  بُ اع  َدتَه.  تقققق ل عريققق ا: نققق َا   . َ ضققق أ ُ قع

َاق   فق  عريق ر   ل ق    َضق َ  َا.  قق ل فقُا َبقع  َنَا   .     ل  َبق َا    ُناعي ا  إ ع ا ا ع َب ع
 .  اا َ ض أ

الرقق  عر  ا قق ، ،  هقق  عرد  عرتي يفقق  ،  بقق   خققد  ب ضقق عا  هقق  بقق   سققتخم  بققا 
  َضققققعاققققد اهقققق  عرم قققق  هقققق   َ   ركمبقققق  )إناقققق ع( الرقققق  عربيا   ققققا  "عرد  إ إ  ، َضقققق هقققق  عر َ 
 .(5)عراف "

                                           
 رس ا عري ا، ب د  )نا (.  (1)

 (. ، ب د  )نا عربي   عر   ز (2)

  .ا ، ب د  )نا (.  (3)

 رس ا عري ا، ب د  )نا (.  (4)

بققق   عفقققدعر ف ب فققق  ا ، ب مققق  عُ اظققق : عآلر ققق   عر      ققق  رمت علققق ، ر  ا ققق  فم ا ققق ، ت : (5)
 . 35، 21ع
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 اإلقناع اصطالحًا:  -ب
 في الثقافة الغربية القديمة:  

)اناققق ( ، ف رفيقق  عأل ل  اققق ا بقققا  ققق ا اا  هاقق ا ف نققق أ فققق ا )افلقق (   قق أ افُ
.  ُيق اَ  لا   عرف مس ف،   ث  ا    ب رب مب  عرب ث عا عر ق ق   عر  ق د  عرب ق ل

فخ ققق ا  اققق ا  قققد  عأ ب رف مسققق ف،  * قققد ( ققق ا  مققق  فققق  ) ف، ااَّ افُفققق  هققق ع عربقققق  
 .(1)خ ب  ُ بااه اا ُ قَا  عآلرل  افسل 

 اقق ا بققا لققا   عرخ  ققا،   ققث ُ يقق ر  بختمقق   –عاققد   –ابقق  عرفيقق  عر قق ا  
عآل عء،  عأل ققق  ء عرب ة  ققق   عرب تبمققق .  هاققق   سقققتخد  عرخ  قققا فققق  إنا عقققه "عرسفسققق    

 .(2)ت      عم  خ  ل عربستب   ب  ع    ر   عم  عقمه" عألدر   عري  ف      ث  ا ا 
قق  )ا سقق  (،  هقق  عألك قق  تقق    عأ ف بقق  سقق  ت  بققا اب قق ث فقق  ب قق ل عرخ  بقق   اب 
 عر  ققق ف، ف سقققلا فققق   د  قققه عقققا عإلناققق ع،   قققث اا رقققه عر ظ فققق  عرتققق  ُتقلقققد بقققا 

 ا عد  عإلناق ع،ب ام ه ف ق ا ربق  بقه  ت ق ق، ر را ا ا ات ا)عرخ  ب ((3)عأل ا   عرخ  ف   
 .(4) ااع ُ      ف  بل مح عإلنا ع ب  َّ عرت     ب رق ل با "عإلافي ر " إر  "عريقم "

، فق أل ل    ق ف خ ق ف       ف  در     ف  ق ا س   ف ا عت  ه ا       ا،  
رلققققق ع لقققققا   عرخ  بققققق  ا   اسقققققل   سقققققا  ،"إنا عققققق أ ""  عآلخققققق  ُ سقققققبَّ   أ با تققققق سقققققب   "ت
 ُ ق  ااق عع بقا ، ب فم   . ف اتخا ا نض ة  ، عست   ي ُ   ا ا سإر    (5)عربخ  ف ا

 .(6) عرف ه ا   ،، عرب    ي  عرخ ا: عرب   ي  

                                           

  .35، 21، ت :عفدعر ف ب ف  ا ، ب م  عُب   ععآلر    عر        رمت عل ، ر  ا   فم ا  *  

  .ا  عرلف  .  (2)

 . 17 اظ : عرخ  ب ، ع س    (3)

 . 141عر   ف عاد ع س   ، ه    عر يف ، ضبا ات ا اظ ي   عر   ف  (4)

، 5 عسقق   سقق ب  ة  ، فقق  ، ع بققد عريبقق ا، ب مقق  د اظقق : عربققق   عرخ قق ف   عربققق   عر ققي ا، ب (5)
1991  ،8 . 

  .ا  عرلف  .  (6)
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، بقققا (1) ي يققق  )ا سققق  ( بقققا عإلناققق ع عر ظ فققق  عأل رققق   عألس سققق    رمخ  بققق 
، (2)خُل تي يفه رل ، فل  "عرك   عا عر  ق عربباا  رإلنا ع ف  اا ب ضق ع اق ا"

 - سا ع سق   –،  هدف عرخ  ا ف ل  (3)  عإلنا ع"عركُ  ب  يق  تت خ  ا  ه  "فا 
عتقققه. .  رقق   ت ق قققب عإلناققق ع فققق   قققد   (4)"هقق  عرب قققث عقققا عر سققق ة  عرب  قققد  رإلناققق ع"

،  اا عع عربخ  ف ا عنتق   ا سق    سق ة  عإلناق ع عربا سقب   ععتب دعأ عم  ه   عربق ب  
 . رك َ  بق   ا  ا ع با عربتخ  ف ا

 

 الثقافة الغربّية الحديثة:  في 
ُ ي َّف عإلنا ع عاد اه  عالل ُ  عر     ا ب ا ه: " بق  عإلاسق ا عمق  ععتقق د 

ا اقق ا  .(5) اا رميبقق  بققه"   قققدَ   "هاقق يي فم ققث" تي يفقق أ  قتقق ا بققا عرتي يقق  عأل ل،  ع 
ث إرق  إ قدعث ت   ُد عربت قدَ   ق   قتل  عم  ت     عرب عن  د ا عريب  فل  بق ره: "َنلع

 . (6)ف  عرب ن  عرفا ا ا  عري  ف  عاد عربتمق "
 فققق  تي يققق  رقققق "ب ت يقققا  ققق  د   د ب ا قققا بققق ا  ا "  يتفققق عا اا  عإلناققق ع   رققق  

  عإلناققق ع عاقققدهب ، تقققدع  إرققق  ت م ققق  عقم  ققق  ب تب ققق  بفيققق  عرخ ققق ا.  ت م ققق  عبم  ققق
ققق  فمققق   عر   ققق ...  ال  ُ اظققق  إرققق  عالعتاققق ق  خ  بققق   عإلعتاققق ق  عربيتاقققق ا عرتققق  تل  

قق د   رقق  عقعإلنت ا بقق  عريبقق  عرقق ا  ققت   فقق  (اا عاخقق عا عريققق )م  قق اقق ع عمقق  اا ققه ب َّ ،  ع 
.   يتقققد )ت بقق    قق  دل( اا  عإلناقق ع رقق   ب قق  د (7)بققه عرخ قق ا قق     عرقق ا عإلت قق  
فقق  اا لقق   د ا  عقق  باققه،بققا    ققق   فلقق  عربقق ث رت   قق  ععتققق د عربتمققق  ا  سققم اه عبم  قق

                                           
 . 17عر   ف ف  عر ي  عري   ،  (1)

 . 8عربق   عرخ  ف   عربق   عر ي ا  (2)

 . 93عآلر    عر       رمت عل   (3)

 . 144عر   ف عاد ع س    (4)

 . 21، فا ع س  ب   ه  اس ر ا عإلنا ع ف  عرق آا عرك ي  (5)

 . 102، ت : ب بد عريب ا عربُل   عألسم    ، ها ا فم ث (6)

 . 419بي   ت م   عرخ  ا  اظ :  (7)



 اإلقناعي ة احلجاجقصديّ: بحث الثانيامل                                                            الفصل الثالث
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 188 

.  بياق  هق ع اا  عبم ق  عإلناق ع رلق    لق ا ا الق  (1)ع   رمت     فق  عرسقم اب   ر   ع 
آ    ف  عرسقم ا )افق عد  ، هدفل  إ دعث ،  ركاَّه ب بَّ  ب ا    فا ي  ا    أ ر    أ رس ا 

، تتبظلقققق  فقققق   ققققا  ب عنقققق   ت خقققق ه  عربخقققق  ف ا.  يققققت   ت ق ققققب عإلناقققق ع   ب عقققق  (
قق  ر ق فقق   عرد ع قق    قق  ع ر  قق   ققدعأ بققا ع،  يت م ققا دفخ قق ا   تكققز عمقق  عربا ققب  عر  َّ

( فقق   قق ا عإلنا ع:"عاققدب  اعبقق  عمقق  H. Grenierعرافسقق    بقق آلخ .   ققق ل )ل ياقق  
 .(2) ا ف  عنتس   ععتق دا ب  عآلخ يا"عإلنا ع فإا  اع

   عع   تستلدف ت     عرب عن  استات  با عرتي يف   عرس بق  اا  عإلنا ع عبم   
د ا إكقق ع   ال نسقق   ال عاقق ، إ    ققت ا افقق  بققا   رققدأ عربتمققق ا رمخ قق ا  عالعتققق دع

ُأ ريبم   عإلنا ع.  عريا ،  اا ال ُ تخ  سف 
  

 : في الثقافة العربّية القديمة 
د  –نقققد ب أ  –عإلناققق ع عاقققد اهققق  عإللققق ُ   بفل بقققه " ققق ز  عرق  ققق  ا  "   قققد 

. رتخم قق  عققا فيمققه  ععتققق د ""هقق   بقق  عرافقق   عمقق  فيقق   قق ء ا  ععتققق د  ا  عف ق ل:
ق   ف  تي يق  عرخق ع زب : " بياق  عإلناق ع اا  يقق  افقُ  عرسق ب  عر ق ء بقق ل   لقدَ 

ا رققق   اقققا فف هققق ا". ف رتلقققد ب  ققق ا اسققق   فققق  عبم  ققق قققبقققه  ع  ا رققق   ت ق  ب   عإلناققق ع  ع 
    عر     عرف عه ا. ب ألدرَّ 

ا اقق ا عإلناقق ع نققد ُ َاققَ  رفظقق أ  بياقق أ فقق  عرتيقق يف ا ع رسقق بق ا فإا ققه نققد ُ قق َاُ   ع 
بياققق  اققق رات إ   ت قققد ث "عر ققق  ح" عقققا  ققق  ا ت ق قققب عإلناققق ع بقققا خقققُل عإلعتاققق ء 

ُأ  بضب ا أ،   يد    ل ل عإلنتا ع رقدأ عربتمقق  رقه ا ق  بق ر   فق  عرقمقا  ب رخ  ا  ا
اقق    عر  ققث فقق  عرت  قق  عرك يبقق ، "إ ع اقق ا عربياقق   قق يف أ  عرمفققح فم  قق أ،  اقق ا لقق  ح 

عا عالستك ع  ،  ا ا بازَّه أ عا عإلختُل، بل ا أ عا عرتكم   لا  فق  بي دعأ  عر ب 
 عرقما لا   عر  ث ف  عرت    عرك يب ".

                                           
 . 192، ب بد عريفد عرا   عرخ  ا  عالتل ل (1)

 . 116عر   ف  عالستدالل عر       (2)
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)عرف قق ا  عرتف قق ا( رم قق  ح تك قق    ا اا  "ت م قق  إسققت عت      ات ا يقق أ عربقق  
باقق   ضقق   اا  هقق ع عركتقق ا ب   رقق  ر ضقق  اظ يقق  ربُلقق  عإلناقق ع، ب ازهقق  عرخ قق ا 

   عر بزي قق .  اسقق   عإلناقق ع عرخ قق ف  اقق   عر سقق ة  عإل  قق د    رم قق ا عر ققف ا،  ه ب ققل ع
 .(1)ب عع   ا  عل عربخ  ف ا"

عرمفققح بقق  عربياقق ، اا فقق  فَت ق ققب عالنتاقق ع رققدأ عربتمققق ا ال اقق ا إال  فتضقق ف  
 لقق ل عإلاسقق     عرتاقق ل  ف البقق ، إ  ُ يققد  عإلناقق ع بققا اهقق   ظقق ة  عربُلقق  فقق  اقق   
خ قق ا،  ت لقق   عربياقق  إرقق  عرافقق   هقق  ل  قق  بققا ل  قق   عإلناقق ع، إا رقق   اققا هقق  

 .(2)عإلنا ع افسه
 

 في الثقافة العربّية الحديثة:  -
با عرتي يف   عرتق  نقدبل  عربق    ا عريق ا عرب قد  ا رإلناق ع اا قه: "ا ق ا بقا 

     فق  عآلخق ،  ف ي  ب      ف ر     عأل ر   عألخ    رمبمفق   فق  هق   عر  رق  هق  عرتق
.  هق ع عرا ق ا (3) عردف  به إرق  تفاق  ب نق  بق  ا  عنتاق ء باقت  ا  عرتخمق  عقا سقم ا"

عرخ قق ف   سققتلدف عرتقق     عريقمقق   عر  ققدعا  فقق  عربتمققق ا ا  عر بلقق   عركقق ا ، نلققد 
تف عمه إ   ف   أ ب  عرفا   ا  عرسمي  عربي  ض  عم ه ب عتب د عر     عرف عه ا عإل ب ت  ق  

  س ةط  ف ي    ا  لا ع   .  عف 
، فلقق   عقق أ بققا  قق ف عربتمققق ا ا  عر بلقق   هقق ع عرتف عقق  عإل  قق ف   سققب   عنتا

في  عأل   عرا    عا عبم   عإلنا ع.    ت ا ف  ت قب هق ع عرتف عق  تق عف  عرظق  ف، 
 ،  عإلبا ا   عربت   ،  عرلدف عرب م ا.  ث عإلاس    ف ا عر لب  عر عت     د

،  عر     عرب      باه ف   را، تف  ا ر ف ي  عإلنا ع ع عرتي ي  ا  ظل  ف  ه
ب ققق ل عرخ ققق ا عإل قققل  ا، اخ ققق ا خققق  ، إ  ل  ققق  بققق  ُ ققق عد فققق  هققق ع عراققق ع بقققا 

                                           
 . 8عربق   عرخ  ف   عربق   عر ي ا  (1)

 . 21اس ر ا عإلنا ع ف  عرق آا عرك ي   (2)

 . 188-187، سي د فاا عد  ل  ي  : آر    عإلنا ع  عردالر عرل    عإل (3)
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عرخ  بققق   هققق  ت ق قققب عرتققق     عرب لققق ا نلقققد عنتاققق ء عرباقققت . فت ا قققز هققق ع عراققق ع بقققا 
  َّد ت     عربيتقدع . عرب عن   عرسم ا    ، ال عم  ب  عرخ  ب    ا ا عم  ت    

 ا لققد تي يفقق أ آخقق  رإلناقق ع  ققق ل ب ا ققه: "لقق ف  هققا عر بلقق   إرقق  تقف قق  بقق  
قق   عرف هقق ا،  بقق  عإلسققتب ر   ُ ققق ل،  عرسققا ا إر ققه،  ع  ققب ع ع ع فققه  ع  ضقق ء عقمققه ب ر  َّ

 -.  هقق (1)،  عسققتات  ه ربقق  ُ قق عد باققه" ققد هقق ع عر بلقق   رمقضقق    عربي  ضقق إال  اسققا ت  
  تقققد   ب ب عقق  بققا عر ققق ةب إرقق   بلقق   خقق  ، ب  يققق  تققلدا إرقق  "ا ف  قق -ا ضقق أ 

 .(2)عإلستب ر   عإلنا ع
قققط د عأل قققا ل  عإلناققق ع، ب قققا  ببس  ،  سقققي  إل قققدعث   ققق ب  هققق : "فيققق   بتيقققد 

 .(3)ت     ا  ت     بي  ا ف  عرف د ا  عر ب ع "
 : (4)  باا اا ا مَ   ه ع عرتي ي  إر   ُث عب  ع 

د عأل ا ل:  يا  اا ه في    عضح   قت   بق ك   بقا  قا    سق م   آر  ق ، في  بتيد   -
ا ا ا  عرفا   عألس س    ا  عألسم ا ا  عر  ض ا  عر      ع د .    ع 

إ ققدعث تقق     ا  ت   قق  بيقق  ا:  ياقق  هقق ع اا  عإلناقق ع  سققي  رمتقق     فقق  عآلخقق   -
، س عء ا ا  را ف  عرفا   عرسم ا بي أ،   ا  ف  ا دهب . ب ا  ع   ا   زة  

عرتققق      سقققتلدف عرفققق د ا  عر ب عققق :   ياققق  اا  بب  سققق  عإلناققق ع  عرتققق     نقققد  -
لقق  إرقق  ب ب عقق  تب  قق  ب تبيقق أ  لقق أ إرقق  فقق د بي اققه... ا  تكقق ا ب  َّ  اقق ا ب   

دعأ.   ا ع   أ ب د 

                                           
 . 1/1عرخ  ب  ف  لد  عإلسُ ، ب بد   ه  د   ي  (1)

  .ا  عرلف  .  (2)

، ب مقق    بيقق  عإلبقق  ، ع ،عف عه   فققا لقق رح عر ب ققدعا(د عسقق  ت لقق م    دع  قق عإلناقق ع  عرت    ) (3)
 . 246 ه، 1426،  49

 . 247 .ا  (4)
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فقققه ب ا ه: عرقققبيض يققق  ط  "عبم  ققق  خ  ف  ققق   تققق خ   فلققق  عإلناققق ع ب رخ ققق ا، ف ي  
، فت   لققه إرقق  ععتققق دَ عرخ  قا تسققخ  نق ل   يتفقق   اقق   بالبقق     عربخ َ ققا رفيقق   ا  تق ا 

 .(1))ا   يتف   عربخ َ ا(     أ ا ف  أ  بقف الأ رمفي  ا  عرت ا"
ف ربفدا عأل ل ف  عريبم   عإلنا ع  ق  هق  إ عد  عرخ  قا ن ق   عربخ َ قا بفيق  ا  

 عد  ب رفي . ت ا.  ا    عريبم     عاتل له  ب تبط فت ق ب ه   عإل  
 ال باققا اا  خمقق  اا خ قق ا بققا عإلناقق ع، فلقق   قق ا اس سقق  فقق  عرخ  بقق ت 
ألا ل  إ ع خم  با عألدر   عربليَ د  رمفا   فإا ل  ال تقلدا عر ق ض  ال ت ققب عرقلقد عرق ا 
ن م  با ا مقه،   قث تلقاَّ  عسقت عت       عرخ ق ا فاق ء عمق  بيق     بي َّاق ، بالق : 

 .(2)ا،  تت سَّ  عم ه عست عت      عإلنا عبي     عرقلد با عرخ  
 بلبقق  تققدعخم  فقق  عبم  قق  عإلناقق ع بي  قق   ل قق  رسقق ا   ، ابقق  هقق  عر قق ل فقق  
عرخ  ا عإل ل  ا،  باا عرقق ل بق ا  )عإلناق ع(  لقد إتلق ر  رسق ا  ب رد  ق  عأل رق ، 

قققط رقققه سقققمف أ  فقققب إسقققت عت      بي َّاققق   ،   فقققب اهقققد(3)بلسققق  عمققق  عرقلقققد عف ،  ُبخ َّ
د، فق   د ، با ا   ت ق ب عسقتب ر  عربتمقق   ع  ع اقه رتيقد   سقم ا ا  ب نق  ب قد  ب دَّ

 ظ  ف بق ب    بي  ا . 
نا ع  قققق  ركسققققا ت   ققققد    قققق را   ققققا عمقققق  عرُبقاقققق  اا  بتمققققا افقققق ء  ت علققققم     ع 

 عربتمقَ  ا ر ا ه  ب   ي ضه عم ل . 
 

 : المقاربة اإلصطالحّية 
لقق م    بقق  بلق مح عإلناقق ع فقق   ل زهقق  تتقدعخ   تتيقق رب ب ب عقق  بقا عرب

عربفلققق ب . رققق را   قققا اا اقققق  عاقققده  بقققا ا ققق  تف ققق ا عرفققق  ق عردن قققق  ف الققق    ققق ا 

                                           
  ل عرتقا ا عال س   ر  ق عال سق   ر ق ق عإلناق ع  بسق ركه،  بق  عرتقق  ا، ضقبا اتق ا:  (1)

 . 3/594)عر     بفل به  ب  الته( 

 . 444 : اظ : عست عت      عرخ  ا (2)

  اظ :  .ا  عرلف  .  (3)
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، عإل عققق ا، عرتلقققد ب،    عربلققق م   : عإلنتاققق ع، عرتققق    عإلناققق ع.  ريققق  بقققا اهققق   هققق
 عرت عل . 

 

 عالقة اإلقناع باإلقتناع: -1
، تق فقق  فقق  إ ققدعه  (1)تي يفقق   رُنتاقق عتُقق  د ب سقق ع  )الالاققد( عرفمسققف    ا  يقق  

فققق ا عإلناققق ع  عإلنتاققق ع.  ُ يقققد  عإلنتاققق ع عاقققد )الالاقققد(  ع دالرتققق ا: عأل ل هققق  ) عنيققق  
ُد ، (2)عإلتاققق ع( ا  )اإلناققق ع(،  عر  ا ققق  هققق  عرات  ققق  ، اا عر اققق  ع اقققه عربُقتعَاققق  بقققه َفُت قققدَ 

ُ  ب  الأ رتدخ    فسح عر  عني  عإلنتا ع عم  عر  ب  عريقم   عربا ق   . (3)عإلعتق د ُ اع
 اقق  ( اا  ت ق ققب عالنتاقق ع، عرقق ا هقق  ل  قق  عر  قق ف،  ققق    يتقققد )ف  ربقق ا  ت ت

.  يلقققدف ا فققق  اظ يتلبققق  عر د قققد  إرققق  (4)فققق  با قققق   سققق   فققق ا عالسقققتدالل  عإلناققق ع
ت ق قققب عر   ققق  بقققا عر  ققق ف،  هققق  "إ عققق ا عريقققق ل ب رتلقققد ب ربققق      قققه عرب َسققق  ا  

،  ال  ت ققب هق ع عألخ ق  إال  فقدف  عربسقتب  إرق  "عرببق د   (5)عم  زي د  عإل عق ا" عريب 
، ا  عرق ققققق   "ب ريبققققق  فققققق  عرم ظققققق  (6)سققققق عء ب إلنقققققدع  عمققققق  عريبققققق  ا  عإل  ققققق   عاقققققه"

( فق ا عإلناقق ع  عإلنتاق ع،   قث  ق أ "ااَّ عربقق ء Chaignet.  ُ فق  ق ) ق ا  ه (7)عربُةبق "
ق  فق    رق  عإلناق ع،   ا ا نقد عإلنتا عف    ر   ق . اب  اناق  افسقه ف عسق   افاق    عرخ ل 

 .(8)فإا  عر    ه  عر  ا  قاي اه دعةب أ"

                                           
 . 240ب س ع  الالاد ، عاد يه الالاد  (1)

 . 230 .ا  (2)

  .ا  عرلف  .  (3)

  ققق ف  با مق تقققه، عفقققدم لققق ره، ضقققبا اتققق ا: )اهققق  اظ يققق   عر  ققق ف بقققا ع سققق   إرققق  عر (4)
 . 300عر   (، ع  عف:  ب دا  ب د 

 . 456عست عت      عرخ  ا  (5)

  .ا  عرلف  .  (6)

 . 457 .ا  (7)

 . 301عر   ف،  با مق ته  (8)
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 تفقققق  ا ببقققق  سققققفب، اا  عإلناقققق ع  عالنتاقققق ع   لقققق ا ريبمقققق   ع ققققد ،   ققققث  اقققق ا 
عإلنتاقققق ع بققققا  قققق ف عرب َسقققق  إر ققققه/عربتمق ،  عإلناقققق ع  اقققق ا بققققا عر قققق ف عأل ل هقققق  

ا ر    ل ، فُ    د رم  ا . عرب س /عرُبمق ،  ع   اا عأل َّ
 

 عالقة اإلقناع بالتأثير: -2

ب اَّقه: عرققد   عمق  عرت   قق  فق  عآلخق يا عفق  عأل ق  عرق ا  تسققفا  عرتق    ُ يَّق ف 
ف رتقق     نقق   ا عبقق  ُت ققَدُث   (1)فقق  إ دع ققه، د ابقق  عسققتيب ل رمققق   ا  عرسققم   عر سققب   

 عنق   سقم ا     عربتمقق ا.  عرتق     اقق ض  ا  ه  ف  عرُبتمق ا،  ُيق أ  رقا عأل ق  عفق  ب
إلكققق ع    عسققققتيب ل عرسققققم   )ببفل بلققق  عر عسقققق (،  يقققق أ عرقققبيض اا  عرتقققق     اعقققق   بققققا 
عرإلناقق ع،  ركا ققه  قتقق ا فد  قق  اف قق   باققه، فلقق  إبققق ء عأل قق  فقق  عر قق ء  ت اققه ف ققه ... 

 ل ان ا رإلنا ع:   عإلافي ل . ف ا ا عرقف (2) ف ه ا  عأ  عُب ت فت  َّ  اا: نفَ   عاعَفَيَ "
ب عفقققب  رمبقققل َّ ، سققق عء  اكققق ا تققق      ب د  ققق أ ا  افسققق   أ،  نقققد  اققق ا هققق ع عرتققق     بتقققد َ   أ   
اققق  هاققق  هققق  عرتققق     عرافسققق ،  ُأ ، ا   اققق ا ل ققق  بتََّلققق   ل ققق  بتقققد  ف.  بققق   لب  بتَ لققق

 ات    رب  ع ضه عم ه ف  خ  به عإلنا ع .
 ان :عالقة اإلقناع باإلذع -3

كفققققق ا فققققق  "عركم  ققققق  "، عربياققققق  عأل ل : عريقققققز  ، رإل عققققق ا بيا ققققق ا  ا هبققققق  عر
، فققق  ن رقققه: "نعإل عققق اب ععتقققق د ببياققق  عقققز ع عرقمقققا،  عريقققز :  قققزُ   (3) بلقققد   عرقمقققا
" د  د ات  ق  عقد  عإلسقتق ع  عمق   اا   ، ر قا   ا  َظقا   (4)عإلدع   بيد ت د  ،    لق  عرتق د 
 ف ب  ُ ي ض عم ه.

ياققق  عر ققق ا : عرخضققق ع  عإلاق ققق د،  بلقققد هب  عرقمقققا اققق را، فقققدالال  هققق ع  عرب
عربياقق  هقق  "عرخضقق ع  عرقق ل   عإلنقق ع   عإلسقق عع فقق  عر  عقق   عالاق قق د، ال ببياقق  عرفلقق  

                                           
 w.aljumana.net.web site: wwعرت    ، د. ا  ا خ رد،  ف ا ب  بل  ع  عإلنا ع    (1)
 رس ا عري ا، ب د  )ا  (. (2)
 .72عركم       (3)
 .73، عرتي يف   رم    ا   . ا.  عرلف    (4)
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ا تقه، ا  (1)" عإلد عا .  اف  عرفل   عإلد عا ه  ات   : إب   ريد  عست ي ا عرخ  ا ربا َ 
خ ققق  )عربتمقققق ( إرققق  عإلنققق ع  ببققق  ُ يققق ض عم قققه )ا  رسققم ته عمققق  عربتمقققق ، ف سققق  ع عأل

 ب أل  أ بب  ُ ف ض عم ه(.
د نقققد  عرقققبيض ب عتقققَا رإل عققق ا، بقققا ادا هققق  إرققق  اعُهققق ، ف دا هققق  ُ سقققب     قققدَّ

 .(2))َظاَّ أ(،  عألعم  بال  ُ سبَّ  ) ق ا أ( ،    الب  )عرتقم د(   )عر ل  عرب اَّا(
د  عم ققققه، فقققق ريز  عرقققق ا   لقققق  بققققه عإل عقققق  ا ال ُ   َّققققُا ف ققققه عريققققق ، ألا  عرتقققق د 

عر  لقق  فقق  ب نقق  عربتمققق  إا بقق  هقق  ات  قق  رت ظ فققه ركقق َ  عرفي ر  قق   عإلد عك  قق ،  بالقق  
 عريق  ر س  ب نفه  ع عُا  ا ه.

ب لق ل  عإلنا ع  ب ث، ف ب   ب ث ، عا ت ق ب إ ع ا عربتمقق ، إ ع اق أ ت بق أ 
ُأ ا عست  فته رب  ُ ي ض عم ه با آ عء، ف   ت ا أ. تَّخ  ب نف أ إ   ف   أ بال ، إب   في

 عالقة اإلقناع بالتَّصديق : -4
ف سا، ا  تل    بقق  ا  (3)إب   تل    –عاد عرفُسف  عرقدب ء   - عرتَّلد ب

،  ُ ققق ل رلقق ع عرتلقق    )تلققد ب(،  هقق  فيقق  عقمقق   سققتمز  اسققب  عرلققدق إرقق  (4)ب اقق 
ابق  اسقف    –عاقد بيقض عر ابق ء  –  عرتَّلد ب   (5)عرق ة ،  ضد   عإلاا    عرتك  ا

.  عاققققد عر قققق ي  (6)ا إل بقققق ا   فقققق  ب إلخت قققق  .  رلقققق ع  ققققلب  عربقققق ء بققققه  ُي قققق ا عم ققققه
دَق إر  عربُخف "  . (7)عر    ا  "اا َتاَسَا ب خت   ا عرلَ 

                                           
 .72عركم      (1)

 .131ا  ف عل ُ    عرفا ا   (2)
 .227،  ب   لم ب  بي   عرفمسف   (3)
   . ا.  عرلف   .  (4)

   . ا  عرلف   .  (5)
   . ا   عرلف  . (6)

 .123عرتي يف   :   (7)
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ق   اق ا تلقد ق أ )ظا َّق أ( ، فقإا  (2)ا  تلقد ق أ )  زبق أ( (1) عرتلد ب د  ق  ، إب 
ا ا ا ب  بقق أ رلق  فقدر    ا ا  ب أ(،  ع  ُأ ب اَّ َ  ) ل ه ع عألخ   ل   ب  فب رم ق ق  ُسبَ 

َ  )عمب أ  ق ا َّ أ(  .(3)ُسبَ 
  سقققققتيب  اهققققق  عركققققققُ   عرفمسقققققف  عريققققق ا  عربسققققققمب ا بلققققق مح )عرتلققققققد ب( 

اه ب عدف أ ره، إ   قق ل عفقا   قد )    هقق( فق  هق ع 595  قلد ا به )عإلنا ع(، ا   يد 
: "إا   ب ع عرا   بتف ضقم  فق  عرتلقد ب، فبقال  بقا  لقد ق ب رف هق ا،  بقال  عرلدد

با  لد ق ب ألن  ي  عر در    تلد ب ل  ا عرف ه ا ب رف ه ا ...  بال  بقا  لقد ق 
 . (4)ب ألن  ي  عرخ  ف    اتلد ب ل  ا عرف ه ا ب ألن  ي  عرف ه ا   "
ققق ل عمقق   سققا تف  تلقق  ف رتلققد ب هقق  "عإلناقق ع عريقمقق " عرقق ا   لقق  فقق  عري

د ،  ال هقق   ققا   ع ققد،  ا بقق  د  قق   بتيققد  فقق  عإلد عا، "ف ريققق  رقق   د  قق   ع ققد ،  ع 
ا ب  ا ا ل بختمف "  (6)، فل  تقتا  ب ألدر   عرت  تا سا بست عه  عرفا ا  عر ق ف .(5) ع 

ا اققق ا  د ،  ع  ف رتلقققد ب  عإلناققق ع  متق ققق ا فققق  ا البققق    لقققُا ب  قققا ل بتيقققدَ 
    عريقم   بال .عرتلد ب  خ

  

 اإلقناع والتواصل :
ُ يققققد  عإلناقققق ع بققققا اهقققق   ظقققق ة  عرت علقققق   ل   تققققه،  تقققق  اا  عربُلقققق  عري    قققق  

، إ   يمق  عإلناق ع بقا فق ا عر ظق ة  (7)  ء  با ا   "عرت عل   عإلنا ع  عإلبتا ع"

                                           
 .277 عربي   عرفمسف   (1)
  عرلف   .   . ا  (2)

   . ا  عرلف   .  (3)

عر  يي  با عتل ل، عف  عر ر د ع بقد فقا ب بقد عفقا   قد، تقح: فل  عربق ل ف ب  ف ا عر اب     (4)
 .31ب بد عب    

 .153  با،  ه عفدعر  بس هب  ف  عراقد عألخُن  رم دع   عر      -سلعل عألخُق  (5)
 .21اس ر ا عإلنا ع ف  عرق آا عرك ي    (6)
 .38، ب بد بفت   عرت  ي عربتمق     (7)
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ه عرتققق  بقققا ا ملققق   ضقققي  عربُلققق  عري    ققق ، فقققق "اققق   عتلققق ل هدفقققه عإلناققق ع،   رقققا اا ققق
 .(1) ب ث عا ت ل    د  في  عم  افا   عرق ة  ب التل ل"

 ُ ُ ح اا  عإلنا ع  لدف إر  إف عز  لب  عربتكم   فق  عرتيف ق  عقا إ سق   ا  
  رقق  ا    لقق  اظقق   عققا عريقق ر  ا  عققا افسققه، ا  رإلخبقق   عققا  قق ء بيقق  ا، ف لققفه 

   ب ر اا عربي  ض عم ه. ب ك   ب ض ع    بباا  ،   قت   اسب ب أ ن     إلر  ق عربستب
بققق  ، بسقققتبدَّ  بقققا  ققق عء  د ،    عةقققب ب ا  ققق  عبم  ققق  عإلناققق ع  سققق ة  بتيقققدَ   ت ظَ 
عرتلققق ف     عرسقققم ا َ    عإلاسققق ا    ...  ع  قققدأ هققق   عر سققق ة  هققق  )عر  ققق ف( عربتب  قققز 

 فت ظ   عرتفا   ف   ا    عبم   عرت عل .
ببقق   عإلد عك ،  ه   تيم ب   في  عإلنا ع، بلف  ع ب ، "ه  ا د ا ا ل عرفي 

عرتمف ح ،  يت م   فق  عسقتدع ء عربقتكم   ركق   ااق عع عرلق     عر  عةقب عرتق  تلقدف عمق  اا  اق ا 
قققق الأ،   قفقققق  عربخ َ ققققُا عرتي نققققد ا  عرتفقققق ه  عرتمف ظقققق   عربقتقققق  " عرت علقققق  في 
ُأ عققققا (2) .  ُ يققققد  فققققد 

 . عم  عا  ب  ُا يد  –رب أ ل  –ر سدا، عر ا ب ستيب ره ت ل  عستيب ل عريا  ع
 
 

 الحجاج اإلقناع و 
 

هب   قققققزا ا Austin ققققق  ط )ا سقققققتا  ققققق (،   يقققققد  ( عإلناققققق ع ب ر  ققققق ف )ا  عرب    
 Emphasis .(3)عرت ا د  ف الب ،  ااَّلب  ال  ختمف ا إال  ف  د    عافل لبتُ ب ا ال 

قققق (4)عمقققق  اا ققققُه بققققا عإلناقققق ع Argumentation  يقققق  ف عر  قققق ف  ه إرقققق  إ  "ُ   َّ
هققق  إ ققق عء ُ سقققتلدف عقققا  -إ ا -، ف ر  ققق ف (5)عر قققخ  عرققق ا اسقققي  إرققق  إنا عقققه"

  يقققه  ققخ  بقق ،  بقق  بخ َ بققه  عمقق  تفاقق  ب نقق  بيقق  ا، عفقق  عرم قق ء إرقق    قق  

                                           
 .45عرا  عر      عري   : د عس  ف   س ة  عالتل ل  (1)

ضقبا عر   ف عرب  رط: ا   بق     رسق ا    ظ ف  ق ،  ق فح إسقب ع م  عمق ا   ب بقد اسق دع ،   (2)
 .270 : عر   ف    ع  عرتخلل  ، ه بي   3ات ا: عر   ف بفل به  ب  الته، ف

 .192    عرخ  ا  عالتل ل، ب بد عريفد عرا  (3)

 .5د    عر   ف عرفمسف ، عف  زه عء :   (4)

 .121عد   عألد ع  عإل  عة  ، ر  ا   فما  :   (5)
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عبم    هدفل  إناق ع  –إ ا  –تستلدف إف عز ل   ه   عرب ن  ا  ل   اسسه. فل  
قققب .   (1)عآلخققق    عرتققق     عم قققه،   سققق متل  عر  ققق  ال  اققق ا عر  ققق ف ا   ققق أ إال  إ ع  قَّ

 نلد  ه ع.
( إرق    ق د عخقتُف فق ا  ق ف ا،  ب   رق  Argue      بلق مح )عر  ق ف 

قق   اقق   بالبقق  إناقق ع إال ف  لقق  اظقق   عققا   يققب تقققد   عألسققب ا  عريمقق  عرتقق    عهقق    َّ
نقق أ بدعبقق  ا  دع ضقق  رفاقق   ا   اا ا  سققم ا. فتظلقق  عُنقق  عر  قق ف ب إلناقق ع إا ُ

بقققا عرتي يققق  عرم ققق ا رم  ققق فت إ  إا قققه  ققق تبط ب رلقققدف باقققه  هققق  عإلناققق ع، فقققُ   ققق د 
 .(2)ر   ف با د ا ت ق ب عإلنا عت إ  "عر   ف ه  ف ل عر لد ر     عإلنا ع"

 بب    ا بي فته اا  )عإلنا ع( ب تبط اس س أ ب ر   ف،  اا  عر   ف ند  اق ا 
  ق أ،  ركقا عإلناق ع عر ق دث فق  عرب ق     عر در  ق       أ  در  َ ،  ند  ا ا      أ خ  ف

 سققب   )تبا تقق أ(، ألا  تمققا عرب قق     تققق   فقق ا  قق ف ا اُهبقق    قق  ل تخ ةقق  عر قق ف 
ب    عُةب  ات ة  ل  ي   با ق   .  ُأ عرف ه ا    با بقدَ   عآلخ  بستيب

ث  ع رُبتمقق ، اب   عإلنا ع عر  دث ف  عر   ف عرخ  ف  فلق  تق يقا فق ا عرُبت قدَ 
 رققق   ب رضققق     اا  سقققتيب  عرف ه ا  ققق   عرلققق  ي   بَ  ف تلققق  عربسقققتيبم  فققق  عرب ققق     
عر در    عرف ه ا   ، ف  ه  ند  ستيبمل  بلق    بسق   ، ا  نقد  سقتيب  ُ   ق أ بختمفق ، 
ف باا عا تك ا عر    خ      ، ا  ب  سقب    ا سق   ب رتلقد ق   )ا ر قل د  عر بق ا( 

 رخ  ب . ف  بيض اا عع ع
 عر قققب  اا  بققق    قققدث فققق  عربدعخمققق  بقققا   ققق ف، رققق   با ن ققق   در  ققق  ف ه ا  ققق  
 ب ربفل   عربا ق  رل   عربا ن  ،  ركاه    ف خ  ف    ب  إر  عإلنا ع  عإلنتا ع.

( ه  Grootendors )ل  تاد  س (  Van  Eemeren)ف ا ع ب  ا  عر   ف عاد
( ر  ا   .  ألدعء في  عر   ف،  ض  (3)ب اا" عب    عا "في  تكم ب   )إا  زا 

     أ رم  َّ  عرب فت ،  ُاخ أ رم  َّ   (ل  تاد  س عرمس ا  ا )ف ا إ ب  ا(  )
                                           

 .4عر   ف عرب  رط : ا   بق     رس بق   ظ ف  :   (1)

 .   . ا   عرلف   (2)
 .262رمس ا  عرب زعا ا  عرتك    عريقم :  اظ : ع (3)
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عربب َم ،  ضبا ه   عر   ا، ا د عر  ا عر  ه ا، عر ا    ط ادعء عرفي  
عر      فت ق ب إنا ع عربستب  بل عا عردع أ ف    ل عر  َّ  عرب فت ، ا  ب ُال  

(   )ا ا ث Howad Martin ي أ ا   با )ه ع د ب     .(1)    ل عر     عرببَ م ف
( اا  ا   عتل ل هدفه عإلنا ع،   را ااَُّه  ب ث عا Kenneth Andersenااد س ا 

 (2)ت ل    د  في  عم  افا   عرق ة  ب التل ل.
عإلناقققق ع بياقققق   عريقققق  ،  رقققق    -هاقققق – يفققققد  اا  هقققق  ا عربقققق    ا  يا قققق ا ب إلناقققق ع 

.  عمققق  هققق ع  اققق ا عرقققا  (3)عقققا  سققق ة  با ق  ققق   ر    ققق  خ لققق   لقققد عر  ققق    عرققق ا 
عرخ قق ف  القق أ إنا ع  قق أ،  ركا ققه رقق   القق أ       قق أ ب رضقق     ت ألا ققه ال ُ يف قق  ب رضقق     عققا 
،  رق   اق   اق   إناق ع   الق أ  نض    خُف   .  يا  ه ع اا  ا   ا          ا   إنا ع  

إ تبقق ا عرققا   ف ظ فتققه عر  ه ي قق  عربُزبقق  فقق   -إ ا –.  قق تبط عإلناقق ع رم  قق ف       قق أ 
 . (4)ب  ط اا عع ال    ُاخ أ ا ر لف      عرس د    

 اتب  عر   ف إر  اس   عألفي ل عإلاس ا    عرتق  تلقدف إرق  ت ق قب عإلناق ع، ف ريد قد 
ل عم  تفا  عربسقتب ، ا  رم ل   -عاد عإلنتل ء –با   ال  عرت عل  تلدف إر  عنت ع  

، رب نقق  ا  سققم ا ا  ب قق     عربققتكم   فقق   ا ققه.  ا  قق عأ بقق  القق دف ب قق  عربتمققق ا بلقق   
 ه   عر  ال  ف     تا  عر  ب    ا  عربلا   ، فل  عإل    عري   رمتف  ض.

( اققق   هقققق   عأل    ققق  ،   قققق ت  فققق اا بخقققق ر  تب بقققق أ، Doucort يخققق ر  )د اقققق   
ُأ عققا عرسققي  إرقق  عإلناقق ع"ف قق ها إرقق  اا  "عر فلقق  ب سققا  ا ققه " فيقق   (5)  قق ف بختمقق   فيقق

، لققق يح، ال  باقققا اا ُ ا قققز إال  إ ع نقققدَّ  افسقققه عمققق  اا قققه بقققا  ع  عرقف ققق " عماققق  
، ف فققق   (6)

                                           
 .262: عرمس ا  عرب زعا ا  عرتك    عريقم  اظ :  (1)
 .192 عرا    عرخ  ا  عالتل ل (2)
   . ا   عرلف   (3)

 .193 – 192  . ا :   (4)
 .315عإل   عال د  ر      ربيض اظ ي   عر   ف، عفد عر زعق فا  ، ه بي    (5)
 .   . ا   عرلف    (6)
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   د اظ يته ببا فس  عراظ ي   ل   عرمس ا   ، اا اا  ال سف   رمتخم   عقا عر  ق ف رلق رح 
ب   ل   عرم     اظ ي  ُتدخ  ف  ععتب  ه  عر بق َ 

(1). 
 

 بنية الخطاب اإلقناعي:
ب عكقز عرضقبط إرق   ُتلا   عرخ  ب    سا عآلر    عرب  م  ، ا   سقا بفلق  

خ  ب   سق د     خ  بق    لقف     خ  بق         ق  إنا ع  ق ، فب عكقز عرضقبط فق  " 
عرخ  بققققق   عر لقققققف   هققققق ، فققققق  بيظبلققققق ، تلققققق  ع  رم ققققق ء  عرب نققققق .  هققققق  فققققق  

            عرس د    تل  ع  عر دث  عريب .عرخ  ب

 هقق  فقق  عرخ  بقق   عإلنا ع  قق  نضقق    ا بمقق  تاسققا إر لقق  نقق   لققدق  اسققب ا 
العتق د ا ال   ق ةب.    ما اا  ا ا ها ا تي  ض فق ا عرقضق    عرتق  تتلق د  ف لق  

 .(2)عرق ب  رك ال  ب ل ف  ب رلدق"
  عربتا عققق ،   رقققا ر اققق    عرخ ققق ا عر  ققق    عإلناققق ع  ب قققدعا  ققق ا رمد عسققق 

د عألبيقق د عرتقق   ا قق ا عم لقق ،   باققا اا تمبقق  هقق ع بققا خققُل تي يفققه  عرتكقق يا   رتيققد 
" عر   ف بب  س  رفظ   ، إ تب ع  ، عقم   ، تلدف إر  تقد   اققد  تي يف أ ببسَّ  أت إ  إاَّ
 بيقققق ل  ققق ل بقف ر  ققق  عرب نققق  بلققق  ل  ب ب عققق  ت عكب  ققق  بقققا عرقضققق    عرتققق  تفققق َ  

 .(3)عردع أ عربيفَّ  عال  ف  عرب ن ، ا  تد ضل "
ره ابي د  ُ  :  (4)ب  ُ ست    با ه ع عرتي ي  اا  عر   ف  ا  با عرخ  ا

، ُبيققُد با ققق    ُبيققد  ر قق ا،  ققق   ف لقق  عرخ قق ا عمقق  ع دعقق ء  عإلعتقق عض ا   ُبيققد سقق  ن  
ُ فاقق  عمقق  نضقق      عرققد ض ، إ   قتقق ا نققد عا بي ف قق ا فقق  عرخ قق ا عر  قق    عرقق ا "

 .(5)ا  ف ض     خُف  "
                                           

 .315عأُل   عال د  ر      ربيض اظ ي   عر   ف، عفد عر زعق فا  ، ه بي    (1)
 .3عرا  عر      عري ا  (2)
آر ققق   عر  ققق ف  اد عتقققه، عفقققد عرلققق دا فقققا ظققق ف  عر قققل ا، ضقققبا اتققق ا : " عر  ققق ف بفل بقققه  (3)

 .1/76 ب  الته"، ف
 .5عرا  عر      عري    (4)
 .918: عرا   عرخ  ا  عالتل ل (5)
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عقققق ء: عرقققق ا  خققققت   بققققه عربققققتكم  ،   ققققث  يقققق ض ف لقققق  دعقققق ع  بدع بقققق   - "نلققققد عإلد 
بققق رتف ي ع ،عف  سمسقققم  بقققا عألنققق عل عربت عب ققق  ت عب ققق أ با ق ققق أ، ن لقققدعأ إرققق  إناققق ع 

 .(1)عآلخ  بلدق دع ع ،  عرت     ف  ب نفه   سم اه ت    تما عرقض   "
بقققه.  هاققق  تظلققق   ي قققا  عققق ء بب ب عققق  بقققا عرقضققق    عرتققق  تدعَ  اا  فققق    عإلد 

 عركف ء  عر        رألاس ا ف   ضي   ته عرت علم    عربختمف .
 نلقققد عإلعتققق عض عرققق ا هققق  بقققا  قققبَ  عربسقققتب ، " ابققق  اا  عرفلققق  الز  بقققا رققق عز   -

ُأ عققققا اا  عرخ قققق ا عر  قققق    (2)عإلعتقققق عض، فققققُ  يتقققق ض إال  بققققا فلقققق " ، فضقققق
ه إر  عر    رإلفل  .  ُ ستلدف به عرت   

 قق ف ا   لق ع اق ا عر  ق ف  سق م  رمتفا ق   عرت علق  بق  عألخق ،  عرتف عق  فق ا 
 عبم   . ر ما با ف  ا  د ف  بض   ، ه ع ب   باح عرخ  ا عر      ابي دعأ 

عرققدف   باققا اا    ققق   عرخ قق ا عر  قق    فقق  ابسققط فا  تققه عمقق  "دفقق ع"  اا  
 .(3) ا ا " دفي أ عفتدعة   أ" ا  " دفي أ عب  ر   أ"

 عرقققدف  سققق عء اكققق ا عفتقققدعة  أ ا  عب  ر  ققق أ  اقسققق  إرققق   ااققق ا اس سققق  ا: "دعققق أ" 
 .(4) "  َّ " ، ا  " ب ب ع      ند تك ا ب تَّب   سا ن تل  عر       "

ا   فا َّ  عرا  عر   ف ف  سقت  فُ  .عرقدع أ ا  (5) اق ، هق :  باا إ ب ل با َ 
ب   ا  تق يقققققق  عربي  قققققق  ،  عرتف يقققققق ،  عردع بقققققق ،  بل قققققق  عر قققققق ل،  عرات  قققققق ،  عربقققققققدَ 
 عرت ف ظققققق   ا  عال ت   ققققق  .  تتكققققق ا عريُنققققق  عر      ققققق  عمققققق  عألنققققق  بقققققا  ُ ققققق  

: نقق ل عإلا ققُق ُبي قق  ، نقق ل عر لقق ل خُلقق  ،  لقق ،  نقق ل عريفقق   (6)عا لقق 
     . ل إر  آخ  عنتض ء در   ،ا با ع ت  ز ن  عر ا ُ با  

                                           
 .189: عرا   عرخ  ا  عالتل ل (1)
  .ا  عرلف  . (2)
 .24عرخ  ا  خل ة  عرم   عري     د عس  ف  عر ظ ف   عرفا    عرابط(،ا بد عربت ا    (3)
  .ا  عرلف  .  (4)
 .5عرا  عر      عري     (5)
 .12عر   ف ف ا عراظ ي   عألسم ا، ب ت يا    د ، عا ات ا ا   عربفا   عربيا (  (6)
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 التبيين:قصدّية اإلقناع في خطاب البيان و 
إا مب "عر   ح" با  ف ي  فا   عر در   ق عإلعتزعرق   ر بق     ق ع عأ بق  عآلخق  
 قلد تفم     ب ض ع .  با هاق  اُ قح  فق   عرالق   عر در  ق  عرق ع د  فق  "عرف ق ا 

 بل  " عر   ح" راف  ب   اف ه ا    ف  ب    فته. عرتف ا" ،  عر    عربيق ر   عرت   ق 
رقققققد تقققق ف   فقققق  " عرف قققق ا   عرتفقققق ا" بققققا عربُي  قققق   بقققق   يمققققه خ  بقققق أ       قققق أ 

 إلنا ع   أ،  ب   ي  عر   ف  ل ا ا   عأ با عريا ل  عرم      ف ه: 
 عألرف   ق عرت ا ا ق عرل   ق ا اه خ  ب أ  قتض  عإلنا ع  عرت    .

لق  إرق  بتمقب  فيمق    ا  ب تبق ،  رتف " عرف  ا  ع ُأ عا ا اه خ  ب أ ب  َّ  ا" فض
بس   عم  خ  ته تت     عر  ع   تت  دل  ب  ف  بيضل  بيض أ. إ  تك   ف ه  ا  ق  
ان عل عربتخ  ف ا  عربتخ لقب ا عمق  عخقتُف ااق ععل ،   قث تب  ق  ب قتق   بق د ق. 

دعأ،  ا   ا  قق  عرققق ل  عرقق د  عم ققه، اعمقق   . ل سقق عء ا اقق  فقق  سقق  ق  ا  قق  عرققق ل ب قق  
اققققققققققققق ، بققققققققققققق  اسقققققققققققققب  عرتققققققققققققق عت  عرخ لققققققققققققق  بب قققققققققققققتق     اسقققققققققققققب  تققققققققققققق عت  فققققققققققققق  عربد  

 ب د  خ . ا.  .
 ع تب   عست عت     عإلنا ع ببق لد عرخ  ا ف  " عرف ق ا  عرتفق ا" ،  عختمفق  
بقق ختُف عر قققق ل عرتققق  بقق    ف لققق  عرب سققق  عبم قق  عإلناققق ع بقققا ا قق  ت ق قققب اهقققدعف 

  لد ،  با ها  عتخ   ه   عالست عت     عربس را عالت  :عرخ  ا  بق
قق    باقق ظ    بتكمَ بقق  ع  فقق أ فتلقق  ي  عركققُ   رقققد اقق ا " عر قق  ح"   قق  ب    

، بيتزر   أ بمب  أ ب رم    عرا    عألخبق    عألد ق ا  عر ق فق   .. عق  ي (1)      عإل ت  ف
  ف ل  عأل ا  ،  اض   ف ل  فت   خلب  ف  ت  يخ عرفا  عري    عإلسُب ، تب ز 

عريم  ،  ظل   عرزادن   عإلر  د  عر ي     ، فا ا با عر ف ي  اا  يزز بتاقه ب ر  ق  
عر عضققققققققق    عرف هققققققققق ا عرسققققققققق    رُ قققققققققق  ع عرخلققققققققق  ،   سقققققققققتب   عألعاققققققققق ق،  ي ققققققققق ا 
ل َبقاع افق ض عر قد ث  اته ب ا  الفق ، إ  اق ا ا   عراف  ،فخض   " عرخ   " ف  ب   

                                           
 .38بقدب  ف  عرخمف   عراظ ي  رمبل مح،  ب دا لب د (1)
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  ق عرخ بقققق ،  ت سقققق  فقققق  د    قققق   قققق ف  بققققا ا قققق عف عريبم قققق  عققققا عرخ بقققق ،  سقققق
َاَي أ  عرتخ  ف   :  (1)عربتكم    عرس ب   عرا ، ف   ي  عرا  فم   أ  بل   عأ  ُبقع

 

 

 بالغة الحجاج واإلقناع عند الجاحظ:
اتقققه " عرف ققق ا  عرتفققق ا"  ضققق  اظ يققق  ربُلققق  عر  ققق ف   ققق  ل عر ققق  ح فققق  بد  

عر ققق ع    ق فتقققه ،   اققق ا ب اقققز هققق   عربُلققق  عرخ ققق ا  عإلناققق ع،   رقققا  فدف عقققه عقققا 
عرم  ا  ب   ل  به با  س ة  إ   ي     بزي    دالال  رفظ ق   ل ق  رفظ  ق ،  اس سقل  

، ألا  "ا ل عربُلقق  ع تبقق ع آرققه عربُلقق ،   رققا اا  اقق ا (2)ب ععقق   ا قق عل عربتخقق  ف ا
رمفقح، ال  ام ق  سق د عألبق  عرخ  ا  عبط عر  ي، س كا عر ق ع  ، نم ق  عرخقط ، بتخ ق  ع

،  عربُ ح عم  تي ي  عر   ح رمبُلق  (3) باُ  عألب  ،  ال عربم ا باُ  عرس ن ..."
عهتب بققه عر عضققح ب رخ قق ا عر ققف ا، ابقق  عهققت   ب ر   قق  بققا عرخ قق ا  هقق  " عإلناقق ع"، 

د بقا خقُل عربق بق  ،  ابق    را ب ت خق    سق م   هق  " عرم ق " ،  اا   ف يق  عرم ق  ت قد 
اا  عر   ح  د د عإلر    عم  عر ق  ا عرُزبق  ت ف هق  فق  عربقتكم  ، بقا   قث عرخفق   
 عر ققق ق رمد رققق  عربُل  ققق   عرالققق   عإلست قققل د    ركققق َ    ققق ف، ب إلضققق ف  إرققق  تخ  ققق  
عرق را عرم  ا عركف   إلا    عرف ق أ  عرقلقد بقا عرخ ق ا،  دفق  عرسق ب  إرق  ت ق قب 

 بض ب اه.
       عرت  عهت   فل  "عر ق  ح" بقتضق    عربقق    بق  ت قبمه  با عريا ل  عر 

بققا ا قق عل عرخ  ققا  اف ءتققه عرم    قق ،  ه ةتققه  لققف ته عرخمق  قق   بقق    سققا عم ققه  بقق  
  قبح.

اب  امب  بُبح عر   ف عاد عر   ح ف  با ظ عته ب  عرق  ا  فضق ع عرف ق ا، 
تقا  اق ،  اتقا فمسقف   اتقا   را ف   د   عم ل  بق ره: "  ر  ا ا  اتا عرزا دن  ا

بق      ساا  تف  ا ... رك ا ع ب با ند   ق ز اا  ظقا  فلق  تيظق   عرف ق ا  عر لبق  فق  

                                           
 .45عر   ف ف  عرخ  ب  عراف   ،د. عفد عر م   عري  ع ا  (1)
 .211عر   ف ف  عربُل  عربي ل  ، ب بد س ر  عالب ا عرضمب  (2)
 .1/71عرف  ا  عرتف  ا  (3)
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.فققق   د  (1) عرتفققق ا،  ركقققال   هفققق ع ف لققق  بققق ها عرد  اققق ،  عمققق   ققق ق تيظققق   عربم ققق ..."
ا بققق  هققق  ن ةبققق  عمققق   عر ققق  ح هققق ع  فقققض  ركتقققفل  ألا لققق  التقققق   عمققق  عرفققق ا  عرتفققق  ا،  ع 

 عرد  ا   تيظ   عربم  .
 "عركُ " عاد عر   ح ال باا تب  ز  عقا " عربُلق " ، فلق  فق  اظق    ضق م  

 ف       عرف د عس س ت ا هب :
ا الأ:  ظ ف  " عرفل   عإلفل  " ا  " عرف  ا  عرتف  ا" ،  ريمَّاق  فق  لاق  عقا إ بق   

ز فت ق قب عرت علق  ال قت   اا  عرف  ا ف  بفل به عري    قتل  عم  ادعء هق   عر ظ فق  .
 .(2)إال  با   ه عإلفل    عرتفل  "

ناق ع  اب   عر ظ ف  عر  ا  : فلق  عر ظ فق  عرخ  ف  ق   بق   تلق  فلق  بقا " إرقق ء  ع 
 ع ت قققق ف  با زعقققق   باقققق ظ   ، هقققق  بلقققق م     ا قققق  " عر قققق  ح" بققققا عسققققتيب رل ، 

  ب قق   : ب قق    اُ ققح اا  عرُخ ققا عرتقق  ا  دهقق  فقق  هقق ع عرب قق ل تققد   عمقق   ُ قق
د اقق ت ا ققد ف ققه خ ققا عرافقق     عرققه  خ ققا عرلقق  ب ،  ب قق   س  سقق   ا ققد ف ققه 
خ ا عر    ف  زي د  اال  هب   خل بلب ،  ب      رقث  قدر  بق هف  اق ا ات  ق  
رملقققق عع عرفاقققق ا عرقققق ا ع فققققه عربسققققمب ا باقققق  ال  قققق  عريلقققق  عر ع ققققدا،  ع ققققد َّ بفيقققق  

 ق ف  ققق  ا ققق   عر ققق  ح، عرققق ا اققق ا هققق  افسقققه   فققق أ عرت ققق  ع  عإل تب ع  ققق   عرس  سققق     عر
 ف ه، ا فح عا إ دأ عرف ق.

َ ق  "عر ق  ح" بقا   ه   عرب     عر ُ ق    مقا عم لق   ق ب  " عر  ق ف" عرق ا ُ اع
 اققق  ب دتقققه عرم    ققق  ف ب ققق  ع قققتق ن تل  عرلققق ف     بتيمَ ق تلققق  عردالر  ققق ،  هققق    ققق   إرققق  

فلق  ب اَّلق  " إظلق   بق  لبقض بقا عر قبَ  اهب ته بيدَ   عربُل       أ،   ر ا عاقدب   ي َ 
 .(3) تل ي  عر ب  ف  ل    عرب   "

 

 آليات اإلقناع في البيان والتبيين:

                                           
 .1/56عر   عا ،عر   ح  (1)
 .195 دا لب  د عرتفا   عربُل  عاد عري ا،  ب (2)
 1/220عرف  ا  عرتف  ا  (3)
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 ليات اللغوّية:اآل
قققق أ بقلققققد عرتقققق      O.Ducrot يتقققققد ا زف رققققد د اقققق    . هقققق ع (1)اااقققق  اققققتكم   ع بَ 

اقق  بققا افاقق    بيتقققدع  ، إا بقق  عرتقق      عر بقق  عمقق  ع  عقق ا  عالنتاقق ع ببقق  ُ يقق ض عم 
، (2)  ل  " ب ر س ة  عرم        إبا اق   عرم ق   عر ف ي  ق  عرتق   تق عف  عم لق  عربقتكم  "

، اا فققق  فا  ققق  عألنققق عل (3)اققق ا عرم ققق  ت بققق  بلقققف   عت ققق     ه ي ققق   ظ فققق        ققق "
اقق ،  بققا عر سقق ة  عرم    قق .  ُتيققد  عالر قق   عرم    قق  فقق  اقق   خ قق ا،  بالقق  خ قق ا عربد  

 عألفض  رت ق ب عإلنا ع  عرتلد ب.
   بااا  عرتب  ز ف ا عدد با عالر    عرم     :ق

 .الُبعد الحجاجي للصفة:1
تب   " عرلقف  " ادع  فق  عرفيق  عر  ق     عُبق  عم قه، فقُ  قتلق  عرب سق  
  عم  ت ظ   بيا ه  عربي ب  ا  ت  يمه، ف   اب ق  عرتقق     عرتلقا    عنتق ع  عراتق ة

عرتقق  ُ  يققد  لقق رل  ا  ف ضققل  .  هقق ع بقق   ي  لقق  عر  عع قق   عرب  اقق ، عرتقق  هقق  بققا 
لققما خلقق ة  عرخ قق ا عر ف يقق  فقق  عربب  سقق  عر      قق ، ر بقق    عرب سقق  عك قق  
بققا فيقق   ع ققد، ب رتلققا     ت   ققه عاتبقق   عرب سقق  إر ققه إرقق  بقق  ُ  يققد اا  قايققه بققه فقق  

 .(4)   ته
لقق  " بقق  ع ققتب  بققا فيقق   الز  رمدالرقق  عمقق  عت لقق ف  تُيقق ف عرلققف  عرب ققفَّل  ب ا  

قققف  عرب قققف ل  فقققد   (5)عرققق ع  ب ر قققدث عمققق    قققه عر فققق    عرقققد ع " ،  رققققد الضققق  عرلَ 
ا، ب نفققه بققا عرب ضقق ع،    قق     فقق  عرخ قق ا ، إ  ُعققد   ف  اقق أ ر  لقق  اظقق  عربخ   

م  قق أ عمقق  اا نقق ل بي   قق  ريبقق   فققا عريقق  : "  قق عب  ، إا  اهقق  عريقق عق نققد اك هقق ع ع

                                           
 .1/56عر   ف ف  عرم  ، عف  با  عريزع ا  (1)
  .ا  عرلف  . (2)
 .55عر   ف  عربيا  عر      ، عف  با  عريزع ا  (3)
 .488- 487عست عت      عرخ  ا  (4)
سقق   عرققد ا  ققه عرب ققتق   عردعرقق  عمقق  عرف عم قق   عربفي ر قق  د عسقق  لقق ف   دالر قق  ع لقق ة   (،  (5)

 .40عرفق عء 
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ب س ،  اا   اه  عرس    عض ا با،  ند ُل َّ إر قَا   ق     يق  عرمَّسق ا، نلق   عرق اا 
،   فَ ب عربفل ،  ال تمعَقه ف ا َا ُامَ ه"  1/172.(1)ف َ د عر زَّ

رققققد  سققق  بي   ققق    تقققه عربقدبققق  ريبققق   فقققا عريققق   بب ب عققق  بقققا عرلقققف   
ُن ، رك   ت قب في  عرالح  اتفق  عرا لقح عرب ف ل   عرب قق  رمتق    عرت   ل  عألخ

 عرب  ل   عرتق  ب    عألخُن  :
"  يقق  عرمسقق ا ، نلقق   عرقق اا"، عربفضقق   إرقق  عرات  قق  عربا قق د  " عبقق   فققا 
م  هققق    عريققق    قققتباا فققق  ات  ققق  عرت اققق   بقققا افققق  ب سققق  عأل قققي ا "،  رققققد  قققا 

ب رلقققف . إا  هققق   عرلقققف    عرلقققف   عرتق  ب  ققق  سقققمَّب أ بتفققق    عرقققد     فققق  عإلت لققق ف
عرباتق    ت بق   ع  ُبيقد   ق      ُ قه عربخ َ قا عر  لق  عرتق    يقده  عربُ سق ،  هق  

 ف را  ض  بخ َ َبه ف  ب تب  ُعم  .
سقق  رَ َسقق  فلقق  خ  َبققه ،  لقق   عرتق  ب  قق  عألخُن  قق  عرتقق  عاتق هقق  عرب أ  بققا عرب  َ 

 رات    عرت  نلد إر ل : با      َ ه بتمق ه عر  ل  عربا  د     قب ع
 عرلف   عر ع د  ف  بمف   " عب   فا عألهت  " 

َزَبقُ  عا " عرز  ن ا فا فد " ، ن ل : " ... ه   م  ()عادب  س ره عر س ل 
رمز  نقق ا إت ل بققه رققه  .  هقق  بب  بقق  بل  بقق   خلقق   (2)عربقق  ء  ، ضقق  ب عريَ ققا، رةقق   عرخقق ل "
لقق  عالسقققتقب      بققق  بيققدعأ       ققق أ   فضقق  إرققق  عرات  ققق  ب ر سققد ، ف ققق ء  فضقق ء ضقققبا   أ بظ

 .(3)انبح ب  عمب  " عربل    ف  ن ل عفا عألهت  : " ... لضفُ  فقم 
 

 اسم المفعول: - 2
 ُ يد  عس  عربفي ل با عرلف   عر        عربستيبم  ف  عرخ  ا،  بقتض   " 

رمدالرقق  عمقق  عر ققدث  لققف  ب ققتق  بققا عرفيقق  عربضقق  ع عربفاقق  رمب لقق ل عربتلقق ف ،

                                           
 .1/172عرف  ا  عرتف  ا  (1)
 .1/349  . ا  (2)
   .ا  عرلف  . (3)
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 نققد  .(1)"ف ققد عر ققد ث فقق  عر  رققا د ا عر فقق  عرفيقق  ،  بققا عم ققه بفيقق الأ دالرقق  عمقق  ت
اقق    سققب  هقق   عرلققف  ب ب عقق  بققا عر  قق    قققق   ابيقق دعأ      قق  ا خ قق ا عربد  
َمبقق  فققا عفققد عربقق " إرقق  "  زيققد فققا عربلم ققا"، نقق ل : " إا ققا  م بقق   ابقق  فقق   سقق ر  " َب ع

 ا هقق ع عألبقق  ، لقق  ُا هقق ع عألبققَ  ب بقق ُ  ب تقق  ،  عاقق  ب ققل   ل قق  ااققَ  بلقق 
 ب ت  . فق ل ره   ُ  با عألزد  ق ل ره ع ب ُا فا عربفض  : 

 .(2)ند   عفَاا بخمدعأ  ت   ُ قت  فتل   ب ت  عأ"
قق  عرب ظفققق  فقق  عرخ قق ا عربيقق  ض،  ُ يققد  ا قققد   ب قق  عربمفقق   " ب تقق  " عر   

ا تقا قق   عإلسققتب ر   عرتقق     ، ابقق  اا  نقق ل عر  قق  عألزدا فقق    عفققد ع ناقق ع،  تقا قق  بقق
ال  قق  عرققا   ا عد اا   يقق  "  زيققد فققا عربلم ققا " فقق  ا تبقق  تسققتدع  عإلالقق ف بققا " 
بسقققمب  فقققا عفقققد عربمقققا " ،   ققققب  هققق ع عربياققق  عر  ققق    عسققق  عربفيققق ل " ب تققق  " ، 

ه ب         ا   عرات    عربت ف  .   را خد  ات    ضبا    تي د الفا عربلم ا ، ت   
 

   صيغ المبالغة: -3

لقق   عرب ظفقق        قق أ ب عتب  هقق  ا لقق ف أ تسققتمز   تيققد  لقق   عربب ر قق  بققا عرب   
الرققق  عمققق   ُأ بي َّاققق أ  ع د  ققق   ُسقققمَّب   ،  بقتضققق ه : " لققق    ب قققتق  بقققا عرفيققق  رمدَّ فيققق

. ب اقق  (3)   عربب ر قق  "عر ققدث  ف عمققه رمدالرقق  عمقق  عر ققدث  ف عمققه دالرقق  ُتف ققد عرتك  قق
تك يال  عرم  ا  بل  تلق  عرتدع ر  ق  فققد عاتق هق  عربخ َ قا ا سق م  إناق ع ر سق  ب ب عق  

 با عر   .  رف  ا ُ يده  عر      اق ا عرا   عرت ر :
ق ب ، ُ بق  اس  :... اق ا ه ق   فقَا ب بقد ع  ن ل عر   ح :" ن ل ر  اف   يقق ا عرُخَزيبق  

، فققققإ ع  اأ عرل قققق   فققققَا عققققدا   عا ابقققق   قققق  ا عر َّلقققق   فقققق    ع  قققق أ رمب  رققققا ع   بقققق 
. هققق ع عرخ ققق ا ُ ظلققق  عإلع ققق ا ت ققق   ه ققق   عركمفققق   عر ققق   عمققق   لقققفه (4)عرا ققق  "

ق ب ،  لق   عرتق  ب  ق  " ع ُبق  ، اس  ق  رقه فق اتق  عرب  َ  ب  سا عأل ل ف عرت  تقق   عر   
                                           

 .60عرب تق   عردعر   عم  عرف عم     عربفي ر    (1)
 .2/240عرف  ا  عرتف  ا  (2)
عر  عم  عرف عم    عربفي ر   (3)  .17عرب تق   عرد 
 . 2/132عرف  ا  عرتف  ا  (4)
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سقققم  عر  ققق    بقققا   قققث   ع  ققق  رمب  رقققا ع   بققق  "  تققق   لقققاَ فه فققق  اعمققق  د  ققق   عر
لق   فق را بتمق قه ا ق  نلقد  ات  ق  ضقبا    هق  با اق   با اته عألدف     عال تب ع    ب   
عرل    فا عدأ  عر ا إ ع  آ  ه    عركمف  "  عا اب     ا عر ل   ف  عرا  " ، اا 

 اا  " عرل    اعم  با ا   ع ف  ند عأ با  ه   ".
ليلقي  فقا ُلق   ا فق  عرباق   فقا ر () رب   ن ل عمق   فقا افق    رقا 

عر قق   د بقق  نقق ل ، نقق ل ليلققي  : " رققةا ُنمققَ   عا  قق  اب قق  عربققلبا ا إاَّققه رَاظَّقق    فقق  
ف ه ، تفَّ ل  ف  َ  عَك ه،ُتي به ُ ب   ُف د ه"  .(1)َع ع

ل   عربب ر   ف ه إ   ع   عض   ُنَلَد فل  عرت     فق   يب ل ه ع عرتق    ب ست
 ربتمق  عر    ل  اظ  عربخ َ ا،  إلنا عه بقلد .عربخ َ ا  ت   ه ع

 
 

  إسم الفاعل: -4
ُ يقققد  " عسققق  عرف عقققق " بقققا ابقققق  ف عر لققق  عرتقققق  اد  لققق  عرب سقققق  فققق  خ  بققققه 
ف لفه      ر س َ   رافسه إلدع  عر ا  عر ا ُ  يقد،  بقا  ق   تافق  عم قه عرات  ق  عرتق  

 ققتب بققا فيقق  الز  ا  بتيققد ا   قق   إر لقق .   يقق ف "عسقق  عرف عقق "  ب ا ققه " : "  لقق  ب
ب   د ا  بزيد، ل  ح ا  بيت  ، دل  عم   ع    ل  ن ة  فل   عر ع  عرتق  ن بق  
ُأ رمبف  نققق  ا  بت  ققق عأ، ا   ب رفيققق  ا  لقققد  بالققق  عرفيققق  ب ققق ا اا  اققق ا عر لققق  نققق ب
عم   دَ  تيف   الق  ا عرتلقا   فق  ا ق عل عرقاف  عرب ق ي  ، فلق   لق   قدل  عمق  

 ي  قققه هققق ع عرلقققا  بقققا عرلقققف   عربخ َ قققا ا ققق   ال بقققق     فققق ". عققق  ض بت  ققق   
اقققق . نقققق ل  عرات  قققق  عربا قققق د ، رقققق ع فقققققد عسققققُتَدَ  فقققق  ب ب عقققق  بققققا   قققق  خ قققق ا عربد  

 عر   ح:
" دع  اع عف   ف    يب با   فق ل : ه  با ع ةد  بفضق ، ابق ع   بقا افق ف  

 ققَز،  ال إرقق  عراقق   َفاضقق  ". فلققدف عرملقق َّ التَكمعاقق  إرقق  اافسققا  فايَ  فُ بَسققَا عاققه، فققق ل:
عرخ  ا عرق ة  عم  ه ع عراب  ف با عر    إر   ي  عرخ َ ا  قفق  عرات  ق  بب  قا 

                                           
 .3/112  ا عرف  ا  عرتف (1)
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اا  عرخ  ا    بيد إنا ع   ف  المه. رققد عق ض عرب سق  عرقدر   عر  ق    عألنق أ " 
 عرا  عرد ا : عردع ء"

قققققه عألخُنققققق  : " ع ةقققققد بفضققققق "، ع قققققه  عرققققق ا  ققققق ء ب سققققق ب أ ب رب    رققققق ا    َ 
 عربخ   ا ب ات ف  د  في   سا  لب  عربخ َ ا.

ل  ،با " عر    ف فا   سق  "إرق  ع بمقه فق  س سقت ا " عفقد   ف   س ر  ب   
 عر  با فا ب بد فا عال يث".

قق ف" : "    مقا باقه اا  ق تقق   لقا اقق ع  اق ع ، اتققا هق ع عألخ قق  إرق  " عر   
  أ عر  ةا "، فاتا إر ه عر   ف: " ااق  إا  ال ا أ  را ل عب أ، إا  عر  هد   أ ب  ال

.ف تق    ضقبا (1)عر  هد  اا  عر  ةا ،ف اظ  ب  اتف  بقه إر قا، فق بَض رقه  عرسقُ  "
قق  : " ااقق  عر قق هد  عر  قق ف عرات  قق  عربت خقق   ،  يمققز  بتمق قق  ب ا قق ز عريبقق  ،  قققد   عر   

ل ا:عر ققق هد / عر  ةقققا،   تققق   سققق      رافسقققه لققق  ل   ااققق  عر  ةقققا" عرب سققق ب  ب رب   
عرات    " عبقَض رمقتق ل"ت إ    فق  رافسقه عر قل د  ،  بقا  ق  عر ضق    يافق  عر  ق ا ، 

  ب رت ر   اف  عد  عربي ف   عإل ُع عم  ب  ي   عألب  .
 

 :أفعل التفضيل -5

تب قق  لققق    عرتفضقق   ا قققد عالر ققق   عرم    قق  عرتققق  عسققت ب ه  عربخ َ قققا بقلقققد 
   عإلنا ع،  تي ف ب ا ل :ت   ه خ  به   ب  بتمق ه عم

"  ل  ا  عس  ب تب    ء به عم   زا افيمممب عزا  ف ا   ة ا ع ت عك  فق  
قققق   لققققف   ع ققققد ، ع  بياقققق   ع ققققد  زعد ا ققققدهب   عققققا عآلخقققق ،  عر قققق ة ا هبقققق  عربفض 

ق  عم ققه "  . ياقزع عرخ قق ا عإلناقق ع  إرق  عرتققق     عربف ضقم  فقق ا عال ققخ   (2) عربفض 
  رقد عكسا ه ع عرتق    عرتف ضم  عرخ  ا بيدعأ        أ.  عالعب ل  عال   ء،

ُأ بقا عرخق ع ف إرق  عفقد عربمقا فقا بق  عا رُتضقَ ُا  ب ع    ن ل عر   ح : "  ندَّ
عاقه،  دخ  عمق  عفقد عربمقا إفقا  رقه لق     نقد ضق  ه عربيمَ ق ،  هق   باق ، فلق َّ عفقد 

                                           
 .2/240عرف  ا  عرتف  ا  (1)
 .127، 1985عربي  ف، عرق ه  ، د.ا،  ، ب بد عف  عرفت  ، دع عم  عرل ف ق د عس   لف    (2)
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فقققتح ر  بقققه،  القققح  ربلققق  ، عربمقققا بققق ربيم  ، فقققق ل رقققه عرخققق      : دعققق    باققق  فإاقققه ا
  ا ها رل ته.

 ن ل عفد عربما: اب     ما ب  اا  ف ه عا ه ع 
نققق ل عرخققق      : بققق   اب ققق  ربسقققم  اا   ققق مه عقققا نققق ل عر قققبَ   ققق ء   فققق ب  

 ظلقق  عرتققق    عرتف ضققم  رألفقق ل بققا   لقق  اظقق  عربخ  ققا ت قق    د د  فتخم  قق  سققف مه".
  ب قق   رققا عرخ قق ا عرتف ضققم  نقق ل عر  قق  افيقق ل " عفققد عربمققا" عمقق  باقق ء عر فقق ، 

عرخقق    : " افققتح ، الققح  ،ا هققا "، فلقق  ال اتفقق  عر  قق  عربققل    ف سققا، فقق   يبقق  
ل   عرتق  ب    عرد ا   ق عألخُن    ت   ضبا عرات    عربت خ  :  عم  عاتف ء عرب   

 " ب   اب   ربسم  اا    مه عا ن ل عر ب    ء".
 بم ا با زيا هب :اب   ان ب  عرتف ض  ف ا ع

"عرسا   ، عربا ء"  نقد  فق  عريبق  عألخ ق  فق  اعمق  د  ق   عرسقم  عر  ق    
 نض  أ عر  ل ته.

 عرتق    عرتف ضم  رُ خ    باا بُ ظته ف    ع ع      عرسقق ف  ، فمكق  
  فقق  عربلقق    ا ا ق ققتل  فقق  عرخُفقق    قق ع   ت  قق  ل  ألعمقق  بالققا فقق  عرد رقق ، 

عر  قق  عربققل     عربقايقق  عرب سقق ب  بلقق   تفضقق   عربلقق   يا عمقق    قققد   " افقق  باقق  "
عألال   ،  ت   لا   عربفض  ف  اعم  د  ق   عرسقم  عر  ق   ، نق ل افق  باق : " 
ل عراقققق   إسققققُب أ ،  ا سقققق ل  دع عأ ،  اكقققق   عراقققق   َا سقققق ب أ،  ... ا ققققا عربلقققق    ا ا َّ

  ا سال     ه أ.
. ي ضققح  رققا (1)بسققل    بقق أ ف سقق ل م    عرققه  اك قق  عرا قق    الد أ فقق  عريقق ا ،  ا

 عرت س ب  عالت  :
 
 

 

 

                                           
 .3/297عرف  ا  عرتف ا  (1)
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  :عرات  
 

 ق عربل    ا ا ب  ب رخُف                
 ق   ابسل    ب أ ف س ل م.               
 ق   عك   عرا    الد أ ف  عري ا               
 ق   عك   عرا    سب أ ،  ا سال     ه أ.               

  ل عرا   إسُب أ  ا س ل  دع عأ.اق                  
 

لققق   عرتق  ب  ققق  عر      ققق  عرتققق     ققق را عسققققط   ققق  عألالققق   ب خت ققق    عرب   
عك د  عركم  ق   عريب  ،ف ضقي  "عألالق  " فق  اداق  عرسقم  عر  ق   ، ف ابق   ضقي  " 

قه ا ق  عرات  ق   عربل   يا" ف  اعم  د  ق   عرسقم  عر  ق   ،  بقا  ق   ف رخ ق ا ب   
بي د عأل    عرخز ف عال .  عربضب   "  ما ن يي عرسم  "  ع 
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 املبحث الثالث
 التنازعي قصدّية احلجاج

 مدخل :
يتطرر هذاررلمذمث الررنذمثرررذمررالذمارر ذ رراذمثلاررياذ ررلذاطرري ذ ذمث  ررياذامثت رريا ذ

  ذشرررر اخذمثاطرررري ذماارررراذ مثلاررررياذمثتمرررريارل ذااررررذذماترررري ذمثايلررررنذاررررلمذمث مرررراماذثترررراذ
مثتمرررريارلذ ررررلذمثملرررراتذماذمثاطياررررييذمث اترررري ه ذات ررررذ ذمث ايطرررر ذالرررر  ذم مرررري ذ

ايا رررلذمثررررذمثا حرررا ذمثليوررر  ذالررر ليا ذارررلمذمث الرررنذماذي رررياذ يررر ذمث  ل رررلذمثل
يت ظح ذالمذمثتميالذ لذاطياييذمث ذامل ذاتلذيذذمالط مفذمث تميارلذثلاطري  ذاثنراذ
ا رررركذلثررررتذيتاارررر ذتلذيررررذذاررررلمذمثمررررالذ رررراذمثاطرررري ذمثلارررريال ذامثت رررر فذرلرررررذمارررر ذ

ذ ا رذاليئل ذمثتلذيت ياذ حيذراذغي هذ اذمثاطياييذملأذ
ذ

 غ التنازعي:التبلي
ثرررئاذشررريلذمث لحرررا ذمثتوليرررذ ذثلتاملررركذمثرررل ذاوررر,ذمللررر ذ ا رررياذايناالررراا ذ

 ذ رر اذ(1)مثت ل ررتذتارريذالذ تميلررويذثل  لا رريي ذ شرر كذمثاررينذامث تلوررلذثلا رر  ذذامثررل ذ   رر
المذمثش كذاذذاو,ذثال  م ذامثتطرار ذامثارريذه ذثنمر ذاورلذ لي ظريذرلررذمالطري ذمث ري ذ

ي ذ لحا رررلذا  تورررذمذ حررري ذيتويلررر حيذمث تاررريط ااذذااذمثرررل ذ وتورررلذماذتنرررااذمالااررر
ت ي ي ذ يثلو ورلذتك رذذذأأا رذل ملذماذماملذلا ذ  يميحي ذغي ذماذمثاما,ذ ل ضذلا هذ

ماذمثتلرررريراليذ ررررلذأ ذ ات رررر,ذالذتارررر اذ ررررلذتزل لررررحيذررررراذمثطرررريا,ذمثمامرررررلذثل  ل ررررلذ
ر ررلذاررلذ لحرريذمامرررييذمثت ل غ رل ذامثايلررنذالذيررار ذماذمثل رريهذمثيا  ررلذماذمثل رريهذمالات ي

ال ا ذشي لل ذ  ارلذ يميذم ذلو و ل ذاالذتن اذاظ للذمثلغرلذ ورفذ رلذت ل رتذمالااري ذ
امث  لا ررييذاوررذ ذ رريذاررلذالرريئفذاالرريئكذااظرريئ ذمات ير ررلذتمورريفذمثرررذمثاظ لررلذ
مثذمئ ررلذمثاارراذ ذااررلذمثت ل ررت ذااررلهذمثمظرر هذمثاذيررذهذث لحررا ذمثتاملرركذلرريغحيذاأ لرررذ

ذ اللللذمثلغلذمث لذ يا ذذريئ حيذ  ي ذ ا

                                                 
ذ 218  يث ذثذ مللذتذماث لذلايا لذثلاطي ذمثللللذمط اللذذ تا مه(ذمثاامئ   ذر  ذ لاي ذذ(1)
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 :خصائص اخلطاب التنازعي
مثاطي ذمثتميارلذااذاطي ذ وريذذثاطري ذمار  ذماذاراذ ذذرلررذلرلاتذماذ
تل فذ اذمثط فذمالا  ذملذماذغي لذاالذذمث  لكذارلذماذتلرتليذذارلذماذ لرتليذذ
 اذاطي ذالمذمالا  ذاولذذ  ور ذامل ر ذاذلور ذامثلرفذ مر  ذا رلذمالاير ذ ر ضذ

ذاطيا ذاا 
ذ

 تعدد االطراف يف اخلطاب التنازعي:
اررريذهذرلرررذمثت مرريذمثررل ذ لرر ذمث ايطرر ذ ررلذاررلمذمثمررالذ رراذمثاطيارريي ذ ررياذ
مات ي ذمث  لكذيت ذرذمث  لكذمث  ذمثرذمثا حا ذمثل ذ ش كذط  يذما ذرلررذارذ ذ راذ
مالا  رررررلذ  يررررر  ذااررررراذمثا حرررررا ذمثليوررررر  ذ ورررررالذرررررراذمثا حرررررا ذمالالررررر,ذمث  مرررررلذ

ي ذشياذذثنم ذو اذ ويلذذمث  لك ذاثحلمذ رياذمث  لركذالذايثاطي  ذاااذا حا ذغ
 زاررلذ ررلذمثللرراياذالرر  ذ وررف ذ رركذيرراثلذمثا حررا ذمثشررياذذرلرررذمثمررامل ذامثا حررا ذ
مث تايرركذمثغيئرر  ذمات ي رريذايلرريذايث ولرراذذ رراذأ ذاطرري ذمامرررلذثرر  ذمثطرر فذلمترر ذ
اورررذ ذ ررريذاررراذت رررذذذمالطررر مف ذأ ذ ررركذ ررراذاررراذطررر فذ رررلذمثمرررامل ذا  مررررذلثرررتذماذ

ذمالاذمفذمثتلذ ل رذمثيحيذليل ذمثاطي ذمثتميارل ذتل ذ   يذيلل:
ذ لي بلذم  ي ذاط الييذمثال   -
 مالمتلي ذال  ي هذاط اليت   -
 مش متذمثا حا ذامشحيذهذرلرذ ايمييذمثمامل  -

ذ
ذ
 

 قصدية احلجاج يف اخلطاب التنازعي:
اذملمذتلذ ميذراذ اا,ذمثاريل ذور اذارلمذمث مظرا ذمثاطري ل ذ ر   اذمثورا ذم

مثلاياذ ااذرالالذذالث لذت بفذ ياذمالاام ذ لذمثاطري  ذاتمرتعذرراذر ركذمث ليارل ذ
شر اخذ لرذذهذذ1اثناذالمذمث  كذ ل ا ذاوياذذثغا رل ذ رالذ رذذماذتترا  ذ رلذمثلارلذه

 ذثررلثتذ ررياذمثلاررياذ لرراكذ ررلذ م ررلذمثلغررلذلمتحرريذاثرر  ذ  تاطرريذ2لرريذترركذ ذمثرررذه
 ذ يثاطررررري ذالررررريللذ(1) وي  رررررل ذ-غ رررررلاررررريث لتارذمثارررررل  ذثالارررررام ذاالذا  ط رررررييذاال

                                                 
ذ 361-360مظ رلذمثلاياذ لذمثلغل ذش   ذمث ماايذذذ(1)
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ثللارريا ذاارراذ ررلذمثاارريذمللرر ذ محرررذاررلهذمثالرريلل ذااررلمذ رريذا رركذذ  رر اذ  يرراذ ررياذ
ذمارياذ اذمال  ي :

 مثل ررركذمثلاررريالذمث ت  ررركذ رررلذل ررركذمثطررر فذمالاررر  ذا وتوررررذملرررذم ذارررا ذ
 ذا  كذماللتذال ذمثل ذ   فذازم ذ  كذيتاا ذتلو و ذرلررذممترياذ2 ذرلرذ ح ذه1ه
ذ (1)لاظ  ل

ا ررراذم  لرررلذمثلارررياذمثتمررريارلذ ررريذم ررري هذ مثاررريل  ذ رررلذ مث  رررياذامثت يررريا ذ ررراذ
 اوالذمثالا لذ ياذ املكذ اذرطي  ذاذ اشي ذ ياذ  ذ ذاتلتذمالاام ذمثتلذملمريذ
ايمررذاللذلرر  ذ يمح رري ذثرر ذتنرراذثتمتحررلذمالذ محي ررلذملررذا ي ذ وررذذتمرريالذمثالرر ياذا ررياذ

,ذذمئ تر ذا ورلذمثااري ذالراكذثمريذ مثاريل  ذ رلذثنكذاملرذذ مح ريذا حرا هذمثرل ذتتلر
 ذامترر ذا ررضذااممرر ذاررلهذمثاطا ررلذمثتررلذ ررياذيررذا ذمثلاررياذ يحرريذم رري ذمرررياذمث رر ذ
ارلرذ لي  ح  ذا ياذ ركذطر فذ لريا ذمرت ريذذمثط رورلذماذماللرت متيا لذمثترلذتظحر هذ

اري ذا ظح ذمثواهذم ي ذا حرا ه ذايلرلذاماذ شر الذلاريالذال رذذماذ زارلذا رياذمالرت
ذتا  هذرلرذمث لذما ل 

ذ
ذ
ذ

 العالقات التخاطبية بني االطراف املتنازعة:
الذ ذذ اذ    لذمث ايط ذمثل ذماا ذمث ر ذمثاطري  ذالماريمذر ل رلذمثلاريا ذ
الاذلثررتذل لرريرذذمث ايطرر ذرلرررذ لرر ذماللررت متيا لذمثالا ررلذثلت ي رركذ  رر  ذ رراذمارركذ

ايذه ذثحلمذث ذ ل  ذرل  ذمامير ذايثلال ذا املكذ اذرطي  ذ   فذال  ذ    لذ
تلذيررررذذملررررت متيا لذت  مرررر ذ رررراذمثت ي رررركذ رررر,ذ اشرررري ذ رررراذ رررر ذ ذذااذترررر ذذذاالذتحررررياا ذ
 ياللررت متيا لذمثتررلذ لرر حيذ ليلررلذاررزاذتللرر ذمث اارر ذالررا ذ ا ررياذاشرري ذ  يرر ذمث ررذمذ

 ذا ررياذ لوررل ذ(2)ثاملرركذ رراذرطرري ذا رركذماذيررذياذاشرري ذايث ا ررلذا  لرر ذا  رر,ذمال ررل 
ذ (3)ماذاش ي ذ اذشيالرلرذايثذذ اذللاذ

                                                 
ذ 10مظ رلذمثلاياذ لذمثلغل ذش   ذمث ماايذذذ(1)
ذ 1/24مث  ياذامثت يياذذذ(2)
ذيمظ :ذ  اذامثللللذ ذذ(3)
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ذ ل يذاايذاملالذالا ذ أ ذم ل  ذ لذتوذ  ذمثمي ذرلرذمثطياذااي :
 والنار معبودة مذ كانت النار  االرض مظلمة والنار مشرقة

ذ

ذاا كذاملكذ اذرطي ذغامال    
ذ:(1)  ذممول ذرل  ذ حايه ذا لذ  كذلثتذ وا 

 مثال ى وانكنقنق الدو ان ول    مالي اشايع غزاال له عنق
ذ

 ا ررركذاملررركذ ررراذرطررري ذغرررامال ذاارررر ذماذا  ررر,ذمث لرررل ياذ لررر امذا رررذذا ررريهذ
 ذ ورري ذاملرركذ رراذرطرري ذرمررذذلثررتذ: ذم رريذثحررلمذمالر رررذمث للررذذ(2)(تذامثرر )مث لررا ذ

مث شم ذمث  مرذاز لذ  يلذ اذ وتل  ذم يذاهللاذثاالذماذمثغيللذلا لذ اذلاي يذمثغيث ل ذ
  ذا وتلر ذ رلذارافذ ماثر ذ رلذيرا ذلللر  ذ ر ذثا  يذمث  ذ اذيرا عذاطمر ذرلررذ ورا 

 ذثوررذذمرت ررذذ املررك ذمثتلرر ر ذ ررلذ(3) ررياذالذيترراثرذلثررتذ مرر ذمالذرويلررلذماذلذالررل 
لرر يكذم لرري ذ لرريثت  ذ لررت يميذايلرر ذمالشرري هذثلو ررر ذاررلمذا   ورريذايثالرر ذ اشرري  ذ
 ذا ل ويذرلرذاتل ذايلت  ي ذمالل ذمث الا ذ  ا  ذابلثتذ ياذ املرال ذارذذمارذ ذذ

 اشررري  ذ شررري مذمثررررذممررر ذ الذيتررراثرذلثرررتذ مررر ذمالذرويلرررلذماذلذالرررل ذالاذاشررري مذ رررياذ
يمتلررر ذمثررررذ مرررلذرويررركذاررريثاال  ذااررراذلذالرررلذاياللرررك ذا رررلذلررر يكذمامررريلذمث تلورررلذ
امثتز ي ذ   ذليهذلات ذا قذملت متيا لذت  رور لذمرت رذايذ رلذت ل رتذا حرا هذاطيار  ذ

ثترلذي ا حري ذاارلهذماللرت متيا لذ   ممريذ  يمحريذال ح ذرلررذماللرتايالذثال ر ذايثط رورلذم
ذ لذلل ذلايالذ يالتل:

ر كذ املك ذرلرذمالمتوريتذ راذا  رلذ اشري  ذم ري ذمث ر  ذذالفضح والتعريض: -1
ذ يوليذم يهذم ي ح ذ اذماكذم ي هذا حا ذمثليو راذوذه ذاواث :ذمث للذ 

ذذ اشري  ذا لر هذاالمذمثوا ذ لذمثلو ولذ اا ذمثرذمثوا  ذثياا,ذ لذرواثح ذمثلري
ذهذلالذللطل ذ ذثيا  امذ   يذا ذذرلرذاذ ذذ   ذاااذ يذ   اذر

                                                 
ذ 1/16ذ:ت ييامث  ياذامثذذ(1)
ذ  اذامثلللل ذذ(2)
ذ  اذامثلللل ذذ(3)
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امثلرا رلذ رلذمثلو ورلذ ت مرلذمثوحر ذذالسخرية من الخصم واالنتقاص منن قندر : -2
امثررلثيكذاماورريلذمالارر  ذ حررلذ  مذ ررلذثلشرر ا ذايال وررل لذامثمظرر ذثالارر ذمظرر هذ

 رررلذمالمتوررريتذذاررر رذأأذ ذا رررلذارررلهذمث اماحرررلذموررريفذ املرررك ذمالررري يذ(1)ذام رررل 
 مرر  ذالثررتذ ررلذااثرر ذ:ذ مالر ررر   ذمث شررم  ذملذ ررياذ اشرري  ذ ورر,ذما مطرريذ ررلذ
ملم رر  ذااررلذلاررعذ لرريا ذ املررك ذ حرريذمثل رر ذا شررير ذمثوررا ذلترررذيرر ب ذ وررتح ذ

ذارت  اذ اذمثتالتذ اذ اشي   
ا ورر,ذ ررلذمرلرررذمثلررل ذمثلاررريال ذليررنذ لررتذمال رر ذرمررذذ املرررك ذذذالتحننريض: -3

 ذم رريذثررر ذ رراذ وتلرر  لذتل روررريذثلوررا  ذاشرررللمذثح ررتح ذلتررررذغييترر ذا ولررذذ وررري
 وذ امذرلرذاتكذاشي  ذاااذ يذيت ا  ذ ال ر ذ رلذ ا ركذمثاطري  ذااراذمثغي رلذ
امث ولذ ذاااذمالذ اذماللت متيا لذمثتوي م ل ذلر رذمثيحريذ املركذ راذرطري  ذ
يذمث ليخذا ظيا ذمث م لذ اذاال ذمثللطلذمثذيم ل ذاللطلذمثاطي ذمثترلذت  لحر

مثنلي ررلذمثلغا ررل ذ ك ررذمذلوررا ذمثررلميذاغل تحرري ذامالرري ذمالارر ذامظحرري هذ ظحرر ذ
 مالمحام ذامثو   

 

 احلجاج التنازعي واخلطابة:
ثلاطيالذ لذمث وي لذمث  ب لذاماللال  لذمثوذ  لذشزاذ  ي ذااطي  ذلينذاي يذ

 رلذ ذا ذمات يرلذاي اذا حر ذ رلذل ريهذمث ات ر,ذمث  برل ذملذ يمريذمثاطيارلذتلرت  كذ
ملالمذلميذمث ياذامطلي ذميئ هذمثل  ذال يثلذمثذ ي  ذ وذذ يميذمثاطيالذمذمهذثتلويرقذ
مال ررراذامثلرررال  ذ  ررريذماتوررريذمث مياررررييذملرررتاذم ذمثاطيارررلذلرررالليذيحاررراذايث طررريراذ
امث  ييررر  ذا شررريذذايث لررريا ذامث مياررر  ذاث ررريذ يمررريذمث مياررررييذ  يررر مذ ررريذتشرررت كذ رررياذ

ذ ذ(2)مثاطيال ذاطيالذمث ليا هذامث مي  همث    ذغل ذرليح ذملت  ي ذالهذ

                                                 
ذ 3مثلا رلذاتال يتحيذمثذالث لذ لذمثوللذمثاامئ رلذمث  يل ه ذلي  لذ شتا  ذ يالتي  ذذ(1)
ذ 122يمظ :ذمثاالغلذامالتلي  ذذ ا يكذر ذذمث ايذذذذ(2)
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ذ

 رلذمثاطر ذمثترلذممتاحريذذ-من ر ذ ريذيتالرر–ارتالرذمثذا ذمثلايالذثلاطيالذ
مثل ملذمثل يللذامث ل   ذ ياذمث لل يا ذ اط ذمال ي ذرلرلذرل ر ذمثلرال ذا  يا رلذ
ذامملري ذ رركذ مح رري ذ وررذذ يمريذمثاطياررلذ ررلذاررلمذمثلرر ملذ تيمرلذ تينررل ذثحرريذ ماتررذم ذ ررل
تل ر ذمثلغلذ للقذمثلا ذار ي ذل  رلذمث لرت ,ذ   ذثرلثتذم تاطريذمثلرلطلذ رلذارلهذ
مثلترر هذايثاطيارررل ذا ررياذمثررراالهذ رررلذمث  منرراذامالطررر مف ذيا  رررااذ ررياذمثتلرررلفذايثلررري ذ

ذ ذ(1)امثللطلذايثوا  ذاملا ذثنكذذراهذاطايكايذمثميطوااذايل حي 
ذذمثت غيررر ذامثت ايررر ذا رررياذ ررراذمذاميذارررلمذمثمرررالذ ررراذمثلارررياذا ث يتررر ذمرت ررري

امثتحذيذذامثاريذ ذات راذذملرا ذارلمذمثلارياذمثتمريارل ذ رلذمثاطر ذمثل يلر لذامثذيم رلذ
مثرررذتورريط,ذمث ويلررذذامث لرريث  ذامثغي ررييذامالاررذمف ذ ررياذمث  لرركذمثاطيرر ذاا حررا هذ

 ذا   ررراذ-مل يمررري–ملتلرررال  يذذ-مث اررريط يا ذاثرررلثتذيتملررررذمثاطررري ذ ملررررذتميار ررري
ذاذمثاطي ذمثلايالذمثتميارلذ لذمثاطيالذمثل يل لذمثر:تول  ذالمذمثمالذ 

ذ

 .(لتقويمياااليجابي)الحجاج التنازعي  -1
 .(المغالطالسلبي)الحجاج التنازعي  -2
ذ
 :(التقويميااليجابي)الحجاج التنازعي  -1

مث ولرراذذايثلاررياذمثتوررا  لذارراذم اررييذمثررذرارذاياللررتميذذمثرررذاررذ هذمث لررتذ ذ
يماثحرريذ ماثررلذمث  ترر ضذرلرررذذرررامه ذ حرريذامرريذالذذرلرررذماذيارر ذذ رراذمللرر ذلمترريذ يم ررل

  تلرررلذمث لرررتذ ذاررريثمظ ذ رررلذ  ررركذمثوررري ذمثلارررلذمثررررذمث ايطررر  ذامالررريذرمرررذذلرررذاذذ ررريذ
ياا ذرل  ذ اذواماف ذا يذ وتو  ذ اذش مئف ذ كذيت ذرذلثتذمثرذمثمظر ذ رلذ  ركذ

يت رياذهذاراذمللر ذما ذ تلرقذث ريذيلورل ذ ي مرلذمذثتر ذم وريذرلررذ وتوررذ ريذذ ذمثتلولذا 
رلرررذمث لررتذ ذثررر ذماذ وررا ذاررر  ذ لررتاويذملتللرري مت ذامرت موررريت  ذا لتلورر مذ اتلررر ذ
مالااالذرليحي ذا لتنشليذم  يمييذتو لحيذاماميلذمث ايطر ذ حري ذاا رلم ذ ر اذمث لرتذ ذ
يت رريطرذثتوررا  ذذثيلرر ذاياي ررلذلررام ذلو وررلذ يمرر ذابررياذمللرر  ذ  مر رريذ  رر ذ رركذ لررتلا يت ذ

                                                 
ذ 28 وذ لذ لذمثالل لذمثمظ رلذثل لطيل ذذ ا يذ ذل اذذذذ(1)
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ل لذالررررذاذذت ي ل ررررل ذلترررررذ زمرررر ذرررررياذمث لررررتذ ذثرررر ذ ررررلذمثتايط  ررررلذ رررراذايرررراذذتاملرررر
ذ (1)مالرت مضذرلرذملل  

ارحرذفذمث  لركذ رلذمثلارياذمثتمريارلذ رلذمثتورا  لذمثررذتلويرقذ ذهذ  ركذرمرذذ
مث تلوررلذا  مريترر ذمثلاررعذمثتررلذتليرركذمثرررذمثت رري ضذ رر,ذمثلاررعذمث لت وررلذ ررلذلارراذ

  ذمثشرررتذمث تااررر,ذ ررراذمث تلورررل ذابرررلثتذ حررراذ  ت رررذذ مثلرررام ذمثوررر مل ذاغ وررر ذاررراذذ
 ذا  ررااذمثلاررياذامرري ذالرريللذالتارريلذارر م ذاي ورركذمثللررا ذمث ت لرر ه ذ(2)مث  لرركذمث رر  

 رزاذتطر مذاورر لذماذتالرفذمط الررل ذ   ر ضذ يحرريذمثر أ ذاتوتورر   ذماذ  ر ضذمن رر ذ
 رراذتللرري ذماذتزاررركذثحرري ذ رر ذيتلررذرذ  لرركذمثاطرري ذث رريذ يحرريذ رراذااممرر ذمثورر  ذ

رحررذفذمث  لرركذ ررلذمثلاررياذمثتمرريارلذمثتوررا  لذمثرررذتلويررقذايثموررذذامثتارر ر  ذالرراالذاذ
 ذهذ  كذرمذذمث تلولذا  مريت ذمثلاعذمثتلذتليكذمثرذمثت ري ضذ ر,ذمثلارعذمث لت ورلذ
 لذلااذمث تلول ذا لذذمثت ي ضذماذيتول ذمث تلريا ذ رياذمث ر ضذامالرتر مضذ مشرئي ذ

ملررنذرلرررذمث  رركذذث    ررلذتميظ رررلذا ررقذ لرريثتذ  يمررلذ  توررذذماذاليئلررحيذمثتوي ل ررل
]   [ذارلرررا ذرررراذارررلهذمثوامررررذذماذمث تلررريا ذيمشرررقذمثررررذلميذري ورررلذت  ررريذ مطررراهذ

– ذا  رااذمثلارياذ(3)  ت ولذتلكذمث مطاهذاريث لحا ذمث اريث  ذأأا رذمثوا  ذامثرذ
الرررريللذالتارررريلذارررر م ذاز ورررركذمثللررررا ذمث ت لرررر ه ذ ررررزاذتطرررر مذاورررر لذماذتالررررفذذ-امرررري

 ذماذ  ر ضذمن ر ذ راذتللري ذماذتزارركذثحري ذ ر ذمط الل ذ   ر ضذ يحريذمثر أ ذامو ور 
يتلررذرذ  لرركذمثاطرري ذث رريذ يحرريذ رراذااممرر ذمثورر   ذايثموررذذامثتارر ر ذالرراالذمثرررذ
ترر ا  ذ أ ذأاذلررك ذماذمثرررذملررتا يذذلررلتحي ذا ب رريذمنتلرررذارريثت  ي ذررراذت اارر ذ  رريذ

رمرررذ يذ مغررري ذلرررل ياذ ررراذررررافذمالاذ ذ ررر ذذ()ماللظررر ذ رررلذاطارررلذمال ررري ذرلرررلذ
مثا   ذ وتل  ذامام ذتلتذمثايركذذ-ماذم اذللياذ-رلرذمالماي  ذارليحيذلليامثغي ذ ذ

رررراذ لررريثلحي ذ اررر اذرلرررلذم ررراذم رررلذطيثررر ذ ورررلذهللاذرمررر ذلتررررذالررر ذرلررررذاررري ذ

                                                 
ذ 228ث ياماذماذمثتنا  ذمث وللذمثللياذامذذ(1)
ذ 473ملت متيا ييذمثاطي  ذمثشح  ذذ(2)
ذ 49 لذملا ذمثلام ذاتاذيذذرل ذمثنال  ذط ذر ذذمث ل اذذ(3)
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 ذلينذيت رياذررا ذمال ري ذ(1)مثلذه ذ ل ذذهللاذام مرذرل  ذاللرذرلرذم   ذ  ذاي      
الحررريذالين حررري ذ اررري يذاط تررر ذرل ررر ذمثلرررال ذرلررررذ ذذمثظلررر ذمثرررل ذملررري ذمالماررري ذامذ

ذتلنذرلرذلثت 
االمذمثولذذمثامو ذ اذ ذم لذمثاطالذيا كذمال ي ذرل ر ذمثلرال ذ  تلرلذ  يمرلذ
مثويوررلذمثررل ذيملرر ذمث ظلررا ذا  يارر ذمثظرريث ذ   ررياذظل رر ذا ذهذرل رر  ذثررلثتذيا رركذ
امرر ر ذذ ليررنذاررلمذمثمررالذ رراذمثاطرر ذتمررذ اذتلرريذمثاررم ذمثوورريئل ذمثررل ذيتورر اذ

 ذا  ااذمث ايط ذ يحيذايور يذ(2)مثوويئ ل ذمالمليف/مثظل  ذمالتحي /مثذ يلذمث  م  يي
ذ (3)يمتظ ذ م ذماذ لذ ذل  يذ لذمثووي يذمثتلذاا ي

اترررذا ذارررلهذمثاطارررلذلرررا ذ اورررالذمليلرررلذاررراذ  رررياذ وررركذمثاحررريذ ذا رررام ذ
ذليلا  ذ  يذياول ذ طل حيذ اذاا ذمال ي  ذاالذتاو,ذثتول  ذ بيرل:

ذميذ ذايت ل  وذ ل ذر ض ذتلذذذ
ااررذذاررري يذذراترر ذرل ررر ذمثلررال ذا رررذذلثررتذلررر رلل ذال رر ذاموررر ذرلرررذمثررر ذذ
اواثرر ذ:ذ     ذمالذاممررلذاررذذذررراتن ذمثرررذاترري ذارركال ذمثوررا ذثرر الذامحرري م ذالرر مذامرالمرري ذ
االررريذثنررر :ذمغرررااا ذا ررركذماذ غررراا   ذ ررراهللاذ ررريذغرررا ذارررا ذارررفذ رررلذروررر ذذم اررر ذمالذ

ذ ذ(4)لثام     
  يرررر ذمثشرررر ارذ رررراذاررررلمذمثاورررر, ذاالالرررريذا ررررذذذ() رررري ذثوررررذذ ررررياذمإ

مثتل    ذالثتذالاذمثاو,ذتليا ذا ذه ذات يظ ذمثاط  ذامذرذمثرذشلكذشا ذ ي كذ رلذ
مثتلذ ذثلغي ميذمثتلذتشاذ اذاحلذمثشي  ذ ر ذاماححر ذ  أ ر ذ ريح  ذاازلر ذ رمح  ذا رذذ

راذتايلثح  ذماذيل  ا ذال كذمثغامه ذا يذري اهذ اذ ليذذ لذم وح ذامالح  ذارلا ح ذ
اااذماذلثتذ لذمريمح  ذاملل ذر يذي مهذ مح ذايئال:ذ     ذاثوذذ لغملذماذمث اركذ رمح ذ

حيذاا لحيذا ري حي ذ  ذمملر  امذمث  ياذه ذ يمالذلالذا رذ ياذيذاكذرلرذمث للللذاملأذ
                                                 

ذ 55-2/53مث  ياذامثت يياذذذ(1)
ذ 30مثاالغلذامالللاب ل ذام ر ذ لينذذ(2)
ذ 123 :ذ ل ذذمث    ذمظ رلذمالذ ذ لذمثو اذمث ش را ذاياذ اايا ذ ياذذم تذاما اا ذتتذذ(3)
ذ 2/53مث  ياذامثت يياذذذ(4)
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ا راذ]    [ذ  يذراايذ اذاذذاكال ذمثوا ذ لذايطلح  ذا شلن ذ لذلون  ذ واليذثنر ذ اذ
لياذل ت ذاذ يذالذي  ر ذا يئيذيتمح  ذ غري ذرلر   ذاالذتغير اا ذاتغراااذاالذات لي ذ

ذ (1)تغااا ذا  لرذهللاذات واا 
ا  ل يذر ر ذمثرمتذمثلري قذرراذليثرلذمثورا ذا شرليذارلالمح ذثو ريذتح ذ ت  لرلذذ

 يمررر ذلرررا ذا  رررقذمثليثرررلذمثترررلذ رررياذرليحررريذامرررذذامرررراماذ  يا رررل ذذ() رررلذمال ررري ذ
 ذ مالذ اذمثلا رلذمث لور لذمثررذماللرتاليفذمثرل ذ اراذلرذينذا  تااذاطي ذ مال ي 

رررررراذمورررررذذ لترررررا  ذامثلرررررذينذرررررراذمالثتاررررري ذاررررراذلرررررذينذرررررراذمث لي ارررررلذمثذالث رررررلذماذ
  ذليرررنذ ظحررر ذملرررتحايم ذثلرررلا  ييذا حرررا ذ لرررت    ذغيررر ذمث  وررر لذاالذ(2)مث وي  رررل

حر  ذ يراذمذذمث ش  لذتايهذ اذيمح ذاالذا ذا لرل ذاير متح ذا لرتمافذاراتح ذا ظلر ذمال
 مال ررري  ذغلظرررلذاغورررايذ رررلذثرررا ح  ذاترررل ي ا ذا اررراا ذاتاررريلثح ذ رررلذملررر هذذيررراذهللاذ
ارارريذه ذ ورري ذ ررلذلثررت:ذ  رريلمذم رر تن ذايثلرري ذمثرريح ذ ررلذم رري ذمثلرر ذالررت :ذل رري هذمثغرر   ذ
م لحمرريذيملررلاذرمرريذمثلرر  ذاملمذم رر تن ذايثلرري ذ ررلذمث رر ذذالررت :ذم لحمرريذيملررلاذرمرريذمثورر ذ

مث اي ذاالذ اري  ذا ريذملرال ذمالطلري ذارورا ذ برييذمثلاري  ذااذيذماذ]   [ذ يذمشايهذ
هللاذاذذما املذ اذ ياذظح مم    ذاااورملذمثررذ ل تر ذ راذ يرم  ذاهللاذثراذذيذأ ذثر ذ

 ذ يثويئرذذ شر  ذايثارلالاذامثايارل ذ  اار ذرلرلذ راذم رلذطيثر ذ(3)م   ذاث ذمر        
()ذ ذمثلررقذ ررالذي لغرر  ذالذثورر  ذارراذ اارر ذمال رري ذمثررل ذالذ طرريل ذامثررل ذيرر ذذ

  رررر  ذاالذثولررررلذ ررررلذمثلررررليال ذاالذثرررراااذ ررررلذمالذم  ذ رررركذالاذملررررليا ذالذي رررررذااذماذ
 ذثوررذذ  رراذمال رري ذ ررلذل ذمتايررر ذرلرررذلرر ييذمثورر  ذمثتررلذ(4) ط  رراهذاالذماذيملرر اه

ت يررراذرررريذهذمالطلررري ذامثملررري ذ وي مرررلذايث اررري  ذ حررراذالذيتلررر اذ رررلذالرررلح ذازالررريفذ
يذمثتو ر,ذامثتابياذثتلكذلرذذمثحاري ذ  ريذ رلذااثر ذ رورا ذ برييذمثلاري  ذتتايااذمل يم

                                                 
ذ 2/54ذ:مث  ياذامثت يياذذ(1)
ذ 88مثاالغلذمثاذيذهذ ياذمثتاييكذامثتذما  ذ ل ذذمث    ذذ(2)
ذ 2/55مث  ياذامثت يياذذ(3)
ذ 2/171مثلتملذمثن  ر ذط ذللياذذ(4)
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 ذاررل  ذثحر ذماذار ر ذال تر ذ(1)الثتذ مي لذرراذالر ذتل ير ا ذا لذاذ رلذا رذذمظر ا 
ذ (2)ث ااا ذاتايلثح  ذ ويثي:ذ م اذم لذطيث ذشايل ذاثناذالذرل ذث ذايثل   

ذإلا ظحرر ذ ررلذمررتذمثاطاررلذرملرر ذمثلررام  ذمثررل ذ ررياذ لت ورريذ ررلذمث ذم ررل ذ
 رري ذيترراثرذمثلررذينذا لرر ذه ذاارراذ ررلذمثلو وررلذيتاارر ذارر ذمثرررذمث ر ررل ذايرتارري هذ ررياذمإ

مث مرلذمثل ذيتاثرذشكامحي ذات  يكذالذث أ   ذثنمحيذاي لت ذايث ل يا ذليرنذ ورا ذ ذمذ
م رراا  ذاارركذ ررمح ذملررذذمشررذذثحرريذ  ملرريذماذذرلرررذارر ر  ذاثا حرريذثرر ذاشررزاذمثلرر  :ذ هللا

مطا ذثحيذتا بلذ مللذثوذذ ي لتحيذا ريذ لغريذمث شر را ذ حزمرلمذارذذم لريذرلررذمثلرتياذ
ذ ذااميذت  اذشال لذمثال للذمثلين  (3)اثناذالذ أ ذث اذالذ طيل 

ا  ذذمثلام ذا ذمذ اذرذهذما ريذذتترام  ذرليحريذمثلغرلذمثتاملرل لذمثترلذارلذ  يراهذ
الاثر ذملذي تافذمثاطري ذرريذهذا ملر راذأ   ذ رالذ   راذماذم لرتذشريئيذماذمثاطي ذم

موم,ذملذمذ ريذذااذااراذذمالار  ذاالذ  رااذمالار ذ ورفذ لرتواالذماذلري  يذ لييرذم ذ ركذ
ذ (4)  ااذ يرالذ ذأ :ذليئالذا ايايذ لذمالاذملل 

ارريثلام ذمالشرر يثل ذذ()ارتلررذذذمثلررام ذمث تورر اذ ررلذاطاررلذمال رري ذرلررلذ
   ررااذ  رر ذمثوررا ذم ت مورر يذ مررلذمث ذم ررل ذاتلررتذرلذ  رر ذماللررئللذماااررلذ تمارررلذذمثررل 

  رررااذ يحررريذثل لرررت ,ذامث رررتنل ذاي شررريذ ررراذمثل ررررلذامالات ررري ذامث  يثارررل ذرررراذط ررررقذ
مال ترر مض ذامثتلرريك ذمالشرر يثلذ ررلذاررلمذمثلررام ذاررذذالذ  ررااذ ااحرريذثل ايرر ذمثلو وررلذ

مث ايررر ذاررراذمللررر ذمثلررريئكذماذمالاررر ذذمثرررذماكذ ررر,ذمثلررريئكذ رررلذمثلرررام  ذ ررركذارررذذ  رررااذ
مث لتررررر ضذذماررررركذمثلررررر يهذمث ررررري ذثللرررررام  ذ]   [ذارت  ررررركذ رررررلذمثاطيارررررييذمالات ير رررررلذ

ذ ذا لثتذلي ذالهذمثاطال (5)امثل يل لذ     

                                                 
ذ 186ثا يملذلايا لذمثلا هذ لذمثاطيالذمثل يل لذثذرذمال ي ذرلل ذذ ذ  ي ذمذ(1)
ذ 2/55مث  ياذامثت يياذذ(2)
ذ 2/55ذ ذ ذاذذ(3)
ذ200رمذ يذمتاملكذمغي  ذر ذذمثلال ذرشي ذذ(4)
ذ 201  اذذ(5)
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ارتالرررذرملرر ذمثلررام ذمن رر ذ ررلذمثاررا ذمالايرر ذ رراذمثاطاررل ذليررنذ وررا ذثرر ذ
زالذ يذذم اذمخذثر  ذا ورا ذ  ر الذ اكذ اذمث تلويا ذ  ذااذ اذمث ر ل ذيتز  ذثواث  ذ  

ال رر ذمال رري ذا ال رر  ذ  يمرريذثرر ذرلرررذاغيترر :ذ ارريذممررلمذ رريذم يرر ذمث ررك مياذالذم لررتذمالذ
مللررلذام رراذماررلذ ز  مرريذاررز  تذ رراهللاذثم وررياذثرر ذاثرراذلرري ذذااذم رر تذشرراتذمثحرر م ذ

ذ(1)اا  ذمثغور ذ وي ذثح يذرلل:ذام اذت لغياذ يذم رذه ذ ل   يذهللا 
 

ذ:ت التقوميّية املوجِّها
ذالررر ي ذ ررراذمثنل رررييذتلترررا ذاشرررلملذلمت رررلذريثورررلذ حررريذ رررلذ تررر رذ ذأا  يرررامل ذأا 
مللررركذمثلغرررا ذاتمولررر ذمثررررذالرررذميذ  ا   رررلذريطل  رررلذاالرررذميذ  ا   رررلذتوا    رررلذ ذ
اتوطل,ذالهذملاي هذ اظ للذتاا  ذمثاطي ذ وال ذراذتاا  ذمث تلورلذ ذامثتورا  ذ رلذ

ذرل ر ذي   ر ذأاذملطالمذمثلاللللذااذتلذيذذ ا  لذمثشل ذ ذالثتذاريطالهذل ر ذا  رل 
 لط رر ذايثملررالذإثرررذ  ررييي ذأاذ ارريذاذ ام ررلذاام حرريذمث ورركذأاذمثتامورر,ذمإات رريرلذأاذ

ذ (2)لمت  لذريطل  لذايلل
ارمولرر ذمثل رر ذمثو  ررلذرمررذذ اللررللذملارراله ذارمررذذرل رري ذمثللررياذم ورري  ذمثرررذ

ذال ياذا ي:ر
ذايث ويذي ذ ذ  كذ:ذتوا ذغي ذأاالالذ:يت لقذ 1

ذذ/ذ  يررر ذ/ذاليررركذ ذامللاررري ذ ذ  ررركذ:ذ  يررر ذ/ذلرررغي  ذامث لررري ييذ ذ  ررركذ:ذا يررر
ذاالهذمثنل ييذ لحيذتليذذتوا  ي ذ ذا ر ذاغي ذ 

ذذتوا  ذأاالال:ذ 2
ذاااذإثوي ذال  ذا  لذاأاالالذرلرذملش ي  ذ  كذ:للاذ/ا    

ذمث وا رييذملاالا رلذاغير ذملاالا رلذاررلذراري هذرر ذاذالرذميذ  ا   رلذأ  رري ذ إا 
ذللييذ ذأل ي  

                                                 
ذ201ذرمذ يذمتاملكذمغي  ذر ذذمثلال ذرشي (1)
ذ 130يمظ ذ:مثلاياذ لذمثو  اذ ر ذذهللاذلاثلذذ(2)
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لميذ لتارذتوا  لذ ذ اذشزمحيذإلذت ذذ لذ للاظذ يذأاذتاا  ذتاايحي ذتوا    ي ذ
 ذ ذإم ررلررذ نذرمحرريذلررذي ي ذتوا    رري ذلشرر ي ذمثتررلذيت الالرري ذيأ رر اذ اارر ذمث ررتنل  ذ رراذم

 ذ حرراذ رراذارر رذ يمرر ذابررياذأطرر مفذمثتايطرر ذملأذ ررلذاورر ذمثتليئرركذ اارر ذ ولرر ذمث ررتنل  ذ
أاررركذلثرررتذيأررراطاذوررر بي ذأاررر ذ ررراذمثتاا ررر  غي ذتاا ررر ذمثورررا ذامث ورررا ذ ذاررراذتاا ررر ذ
مثطررر فذمث وي ررركذإثررررذ  ررركذ ررري ذاثررر  ذارررلمذمثتاا ررر ذإالذمتيارررلذلت   رررلذثتاا ررر ذمثورررا ذ

ذ (1)امث وا 
 يثنل ررييذمثتوا   ررلذتتارريااذمثاأ ررذذمثمللررلذمالمل رريثلذت  يرر ذمث ررتنل  ذ رراذممل يثرر ذ

ذإام ذمث يث  
كذرررذارذلثررتذمالمل رري ذإثرررذمث تلوررلذ ذإثرررذإمشرري ذملام رر ذ ذإلذ   رراذ رراذامورر

ذ  ي  ذلذاتوا    ل ذ   ااذثحيذ لثتذاليئتذماتويئ  ذذمل  االثحيذأاذمشتقذل غلذ
ذذ

 :املغالط(احلجاج التنازعي السليب )

 رررر اذ ررررلذمثررررذ  ذمثلارررريالذمث  يلرررر ذتاارررر ذ ألررررطل ذرل رررر ذ تاارررر ذ وي بررررلذ
ذرملرر م ذ   ررال ذثلررذ  ذمثلارريالذالذيررت  ذاررلمذمثررذ  ذارر  ذمثلللررطل ذااررلمذمثتاارر ذ  أ ررذع

ذمثالنذ لذمثلللطلذ    كذا اي هذ  رلت ياذاالمتياذ مثاار ذذ Christian Plantinلا 
ذمثليث ذثللايا ذ وي كذمثاا ذمث اا ذمثل ذيذ  ذمثمشيخذمثلايالذمثلل   

ظ رررررلذمثلايا  ررررلذ يثذ ملررررلذمثتلليل ررررلذمثموذ  ررررلذثللللررررطلذاررررلذا ماثررررلذتن لررررلذثلم
ذ (2)مث ي ل ذاالمذ يذ لل ذماذ يذذمث مي لذ حلمذمث النذ لذمثلايا ييذمث  يل ه

ذاررلهذمث لنررلذمثلايا  ررلذثرراذتنت رركذإال ذايإملترريمذ ذرررذذذ رراذمثارريل ياذأا   وررذذأنررذ 
رلرذذ  ذمثلللطل ذأ ذتلتذمللام ذمثترلذيار اذ يحريذمثلارياذ راذااحر ذمثم رالالذ

رررل ذااررراذ ررريذياررركذا ررريذثيتلرررا ذإثررررذ  ي لرررلذايطلررر ل ذ متارررلذث ررريذرل ررر ذاررريثلاعذمث  اا 
ذ  ي لرلذلايا  رلذريالرلذارار هذمثوامررذذ يماغلذأاذ  ااذمثحذفذمللرللذ راذا م ذ رك 
ذأ ذمشرريخذلارريالذارراذ رراذ املررر مفذملليلرر  لذثحررلمذمثمشرريخذمث  ي ررا ذالالرري ذأا 

                                                 
ذ 324ذ:مثلاياذ لذمثو  اذ ر ذذهللاذلاثليمظ ذ:ذذ(1)
  147 :ذمثلللطييذ لذمث مطو ييذمث  يل هذ)مثتاا  ذمثتذماثلذمثاذثل( ذ شيذذمث مولذيمظذ(2)
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غيررر ذلرررل  ل ذذليرررنذط   تررر ذمثمار  رررلذ  رررااذ رررلذمث ررريذهذ  شرررلي ذثالمررراالهذإثررررذ  ي لرررل
ذ (1)ال  ذ يذ ل فذا ذ اذ  ط ييذملل  لذامات ير لذ

ذ

 مفهوم احلجاج املغالط:
ر  يذمث غيثطرلذازم حريذلارياذغير ذلرل   ذاايركذأم حريذملرتذال ذ يلرذ ذام ترلذ
 حيذ أغيِثفذأاذغيِثفذ لذملل ذ غيثفذثغي ه ذااميتذ راذالرلحيذازم حريذالذ   راذأاذمومر,ذ

   م ذأاذا ل ذ و كذ متيالذ ي ذ إلملياذ ور,ذ رلذ غيثطرلذ تررذا ركذا ذإمليمي ذ ت وَّال ذا تل
ذ (2) متيالذ  م  لذاط رولذ ظل للذأاذأم  ذملتاذ ذلاياي ذ غيثطي ذ حذفذمإاميل

ميتحرررريذ ررررياذ رررريذارررراذ مطوررررلذاثغررررا ذامللرررريمل ذ اتا رررر,ذمث غيثطررررلذورررر اذ  ا 
لررر ييذ يث غيثطرررلذا ررري ذ يلرررذ ذإم حررريذ))ا ررري ذاا رررلذغيررر ذ مرررتع ذيأررر مذذاررر ذمثت غلررر فذاما

ظحررري ذمإمتلررري ذرل ررر ذ تورررليل ذرررراذمثلو ورررل  ذالثرررتذايلرررت  ي ذلررر كذ(3)((مثالررر ذاما
ذقذغي ذ ش ارل مئ اتلللذاط ذ

ذمث غيثطررلذ)لاررياذ غرريثف(ذ وررا ذرلرررذمررالذ رراذمإررر م ذ ا ررلذمثاارريذمللرر ذ رر ا 
ذملررتميذذمث غيثطررلذإثرررذ مثررل ذيررما ذ رراذاالثرر ذمث غرريثفذ ررلذأاذياررذلذمثوررل َّل ذ  رريذأا 

ذررذهذإ  يمرييذ محريذ ريذاراذثغرا  ذأاطي ذ ذمث غيثفذاذذ لرتغك  تمل و لذاتذثيل  لذي  اذأا 
ثغرا  ذ حرذفذمال وريلذايث ايطر ذاا لر ذ  تورذذ   ريذاراذأم ر ذثر  ذ-ا محيذ يذااذاري ا

ذ (4)ااذا   يذث  ذااذأم  ذاا
ا أ   فذ لطل ذمثلاياذمث غيثفذ لذمثتلا  ذمثترذماثلذمثارذثلذازم ر :ذ))أ  ري ذ

ذ ميارررلذ رريذ ررلذلرر يهذمث لرريا ه   ذ لررلذاررلمذمثلغررلذمثترر لذت رراهذ اارر ذ  ل رريذ ررياذلررك 
ذ وررذامذ  رر ذأاالا  رري  ذ مث مظررا ذالذ  مررلذم تنرري ذلاررياذ غرريثفذ رريذإاررذم ي ذرلرررذلررلاتا

ذ (5)اثنم  ذ ش  كذغلطي ذ اذلينذ ام ذ  يقذمثاحاذذمثتلذتأ َل ذ اذأاكذمث ليا ه((
                                                 

  146ذ:مثلللطييذ لذمث مطو ييذمث  يل هذ)مثتاا  ذمثتذماثلذمثاذثل( ذ شيذذمث مولذ(1)

 406ملليثي ذمث غيثط لذ) ذاال ذ لذموذذمثلايا( ذ ل ذذمثمار  ذذ(2)

  271-267وابلذيمظ :ذذ ا ذ لذمث مطق ذ ل اذذ  ذ(3)

  129مثلام ذا محا لذمثل  ذمثموذ  ذللاذمث يالذذ(4)

  155مثلللطييذ لذمث مطو ييذمث  يل ه ذذ(5)
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ذلرررل لذ لررر ذ)مثلارررياذمث غررريثف(ذ  ررركذ ال رررل   رذ ررراذاالثررر ذمث ايطررر ذإثررررذإا 
مثتز ي ذمثلاملذ رلذمث تلورلذاتاايحر ذإثررذر ركذ ريذاذ  ر ذإث ر ذا راذ ر  ذمثللرا ذرلررذ

ذمثمتيالذمث تاايهذراذط رقذملت  ي ذ ا ارلذ اذمث غيثطيي 
 

 مسائل التغليط يف احلجاج التنازعي:
ذ رريذتررا  هذمثلغررلذ رراذإ  يمررييذالررذذملررتذ ماذمث ايَطرر ذمث غرريِثفذ لررتغكذ ررك   ذإا 

املرررت يثت  ذاايثتررريثلذتغل طررر  ذإلذ لرررتمذذ رررلذ  لتررر ذإثررررذ ث رررييذتغل ط رررل ذإلذ لرررتمذذ رررلذ
ذأاذمث شرحا ذ رلذيراا ذمث ايطر ذ   لت ذإثررذ ث رييذتغل ط رلذ ألورلذرليحريذلرللذمثلرق 
الررررال لذلايارررر  ذمرت رررريذم ذرلرررررذ وا ررررييذتت لررررقذايثذ اررررلذملاثرررررذايثلغررررلذ رررراذاررررال ذ

اث ل ذ يث غيِثفذ لتغكذمثاأ ذذمث ميا ذامثراظ للذثل غرلذاليئلحيذمثت  ي  لذامثذالث لذامثتذم
ثا رركذمث لحررا ذ غرريي ذمث ولرراذ ذأاذيرراا ذمث ايطرر ذاررزاذمل رر ذيحرر  ذمث ولرراذذاغيرر ذ

ذ رريذأ  مرر ذ رراذمإ  يمررييذمثلغا ررل ذ-اغيرر ذمثلغا ررل-مث ولرراذذ  رري  ذ يث ايِطرر ذ لررتغك 
ذالذذمثذ ,ذا تلو  ذإثرذمثغلف ذا اذ   ذمإايلذا  

ذ

 ملغالط يف اخلطابة العربية القدمية:احلجاج ا
تورر اذمثترر منذمث  بررلذمإلررال لذ امارر ذايلررلذ رراذمثغلررفذامثتغلرر فذار ورري ذ
ثلااررراهذمثلررريئلذثلاطيارررلذامثلرررام ذامثتمررريظ ذاشررر كذاررريت ذا رررياذ ررراذأاررر ذمث غيثطرررييذ
مثلايا  لذ)لاياذمثواه( ذاااذلاياذ ل رذليلا ذإثرذل كذمث ايَطر ذرلررذلرلاتذ

رلذا لرز ذمالاتمريلذ  ياذأاذرلرذر كذ ذ مر ذمثلا    ياذل  ي ذ لتمذذإثرذمثتحذيذ ذ لت ذ 
ذ (1)مثل ذيت الذ لذمحي لذمل  ذش كذماللتلال 

ذإت ياذمث ايَط ذا يذأ  ذا ذمث تنل  ذأاذمحرذرمر ذالذ  رااذرراذماتمريل ذ  ريذ إا 
ذ مرر ذأ ذال ذ رريث ح  ذر ذمث ررتنل  ذالذ  م رر ذإاذ ررياذمث ايَطرر ذ وتم رري ذا رريذتلوررق  مررذهذأاذأا 

ذيتلوقذ يذي رذااذااا ذتلوو  
ريذ ارت ا ذلاياذمثواهذإثرذللاتذمث ايط ياذث أ  َّللذا قذ  ل  رلذ  يمرلذي ررذاي ذأ  
رلذاريثواهذالذ ر ذ  ر ذمث تاريط ااذا  توذامر ذ  م ر ذيرملف ذإثررذذ ارلذ يما رل ذ يث ليا   يذ أل  

                                                 
  426يأمظ :ذملليثي ذمث غيثط لذذ(1)
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أاذ وتمرر,ذا رريذ أطلرر ذتحررت  ذاوميرررييذمث ايَطرر ذاالذتلتلرريذإثرررذ رريذيررك اذارر  ذاالذ  ميحرريذ
ذ م  

رريذ اث  رريذ ررياذأارر  ذ رريذ لرر رذإث رر ذمثلاررياذمثتمرريارلذارراذمالملرر يلذامثتلررل   ذأ  
مإاتمررريلذ  م ررر ذ رررزتلذ رررلذ  للرررلذ يم رررل ذ يث ايِطررر ذ لرررت ياذ رررلذا رررضذملل رررياذاررريثواهذ
امث مرر ذامإنرر مهذاملررتغال ذمثلررلطلذثت  ررر ذارر م ميذ  يمررل ذ رر,ذإاارري ذمث ايَطرر ذرلرررذ

وررر م ميذاملام ررر ذاحررر م ذا  اررري  ذ يثِلارررياذاررريثواهذ رررلذمثاطررري ذمثتمررريارلذاررراذمإ ت ررري ذثل
ذ غيثطلذميتالذراذملتاذم ذمث م  

ا ظح ذمثلاياذمثتميارلذمثلل لذ)مث غيثف(ذ لذ ا ارلذ اذمثاط ذامث ليئكذ
امثلرررام ميذثال ررر م ذامثرررااله ذمثترررلذأا ذاررريذمثاررريل ذ رررلذ ذامتررر ذمث  رررياذامثت يررريا ذا محررريذ

اي ذ (1)اذ اذيال ذ لذأاكذمث  مهاطالذمثل 
ذل ر م  ذ وري ذ ياذمث لاذ ذ))  ذل ذذمث مَ  ذاااذ تلر  ذا  ي رلذَارام ذاكذمثلاَّ
ذ رلذمث لراذذ ذايثمي  ذ لِل اهذاألليا ذاام ا ذ ح عامذا  ذلت ررذإلمذمات ر,ذمثمري أ رلل 

ذاي ذ  شَ ذراذااح  ذ  ذاي :
لأذمث مي رريذَ َترررذأَوررِ,ذمث  ي ذَارراَلذاطررال  تماررريذمث ال رر ذذ(2) ررلذت   ررامل((أمرريذم رراأ

ارريا( ذ وررذذاظ رر ذمث  لرركذشررترذمثالرريئكذ رراذ ث ررييذ مثلايا  ررلذ ررلذ للرراظذاطاررلذ)مثل 
كذمثالل  ررررلذمث وي  ررررلذمث شررررت  لذ ررررياذ ثغا  ررررلذااالغ  ررررل ذااررررلهذملمرررراملذ رررراذمثاطرررري ذتشرررر  
ذملتلوري ايذ رلذمثاطري ذ    ركذ مثاطي ذ)مث  لك(ذاأاكذمث ر مهذ)مث تلورل( ذثرلثتذ ر ا 

ذاي ذثحيذتز ي ايذمثايتذ لذمث تلول لا
ايثال للذامثل ذثرلذ رلذمثاطارلذثر ذأا يتر  ذ حراذا  يارلذت ارراذث ورذذذمال تتيمإاذ

ذغ ررررري ذمثالررررر للذامثل ذثرررررلذ رررررلذاطارررررلذ مثتاملررررركذ رررررياذمث  لررررركذامث تلورررررل ذار رررررذاذأا 
اررريا(ذاررراذغ ررري ذالرررذ  ذيحرررذفذإثررررذتلذيرررذذم رررفذمثاطررري ذمثرررل ذلرررياا  ذإثررررذ )مثل 

                                                 
  310-2/307مث  ياذامثت يياذذ(1)

  310-2/307 ذ ذاذذ(2)
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ذ ذمث  لكذا للاظذمثال للذامثل ذثلذ للاظذش    ذاراذ يريذلرل  ذ راذمث تلول ذ يلت 
ذ (1)ا يكذمث ريلل

ذ

نننننال  و نننننال    الثناينننننا  اننننننا ابنننننن ج 
 

 متننننننننى اضننننننننع العمامننننننننة تعر ننننننننوني 
 

ثوذذاظ  ذ)مثل ايا(ذالمذمث يريذ رلذاطيار ذتاظ لري ذ))أنلرا ذارا هذثر ذتنراذثلغتر ذ
ملذمهذمثلغا  ررل ذااررلهذملذمهذذالررذاي ذاثرر ذتنرراذث  لررل ذمللررك ذالثررتذريئررذذإثرررذ  ارر,

اررلذإشرري رلذمثررلمي ذورر ي ذمث ررتنل  ذ)أمرري(ذمثتررلذتلترركذلررذ ذمثاطرري ذ)مث يرري(ذ تلررا ذ
ذ (2)الذ ك هذمثاطي ذمثتلذتتل لذرمحيذاو  لذرميل هذأاذلليت ((

ملررر ذمث  لررركذمثلرررلييذإثررررذمللررر ذثيأرررذ تذمث تلورررلذااتررر ذاشرررايرت ذايالرت ررريذذ
مثتررز ي ذ ررلذ– مررلذمث ذم ررلذذ- ذا ررياذالررذذمث  لرركرلرررذمثررذالاليذمثتررلذتل لحرريذمثلررلل

اميررر ذ ثلاوررالذإثرررذأام رر هذاتمليررلذا م مترر  ذاالررذذذ– مررلذمثاالررلذملاثرررذذ–مث تلوررلذاما
مثتل   ذ رلذمثشرط ذمث ريملذ راذمث يريذ)) تررذأور,ذمث  ي رلذت   رامل((ذاظ لر ذمثاريل ذ

 رري ذمث  لرركذ ررلذاطيارر ذإشرري هذإثرررذأم رر ذ ارركذلرر   ذاالررذذايلررت  ي ذمثنمي ررلذإثرررذمثت
 ذاارلمذ(3)ازم  أذشايل ذ ذالثلذ)مث  ي ل(ذمثتلذ))تلا ((ذ لذمثل  ذاتاو,ذ لذمثلرل ((

ذرلرذمث تلولذأاذ لل ذ م   ذر فذ   افذرمذذمث    ذابلثتذ  ا 
ذذذذذذذ

                                                 
  75يمظ :ذمالل    يي ذملل  لذذ(1)

  254ملت متيا ييذمثاطي ذذ(2)

  1/318مثني ك ذمث   ذذذ(3)
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رررريذمث وطرررر,ذمث رررريملذ رررراذمثاطاررررلذ تولرررر ذ ميترررر ذمثلايا  ررررلذإثرررررذ ال ررررلذلاررررعذمتياتحرررريذ م  
ذو م ل:

لذملاثرذ ذال ل /ذاأللاهذ م ل /ذاأاار أ يذاذمثلا  ذإم لذللت كذمثش   ذا  ل  ذلّلا 
لذمث يم لذ ذإم لذل رذ كالي ذاذذأيم يذالياذاطي حي ذمثلا 
ذإملذلمظ ذإثرذمثذ ي ذتت ا هذ ياذمث  يئ ذامثللر ذمثلالذمث يث لذ

ملرررت  كذمث  لررركذ رررلذمثت  يارررلذمثلغا رررلذثلررر ذ)مثشررر (ذاثررر ذذالثرررلذ  ما رررلذتموررركذ
رري ذ راذمث تنل  ذإ ثررذمث اري ذمث ريذ ذازا ممر ذايلثلريظذ)أل رك ذألرلاه ذأاارر ( ذاارلمذمذ 

رذذمث  مررذ يذ ري  ذثنراذ مث  لكذث أظح ذاات ذااطش ذثل تلول ذايلت  ي ذمثللر ذمثرل ذيال 
اميررر ذاياللررتايالذلام رر هذارررذ ذ اماحترر  ذ ذالثترر ذمث ولرراذهذارراذمثتررز ي ذ ررلذمث تلوررلذاما

(ذام تايخذذالثتح يذ للر ذ) كالري ( ذامثترلذ راذاالثحريذا  كذلثتذثل ذ)أيم ي(ذا)اطيف
ذيذ تذمث تلولذملا يذذمث ولذ  لذثل  لك ذ ولذهذإظحي ذل م ت ذ لذتمليلذاريذه 

ا رررلذمثلارررلذمث يث رررلذملتلوررر ذمث  لررركذمثالرررذميذمثللررريم لذ)مثرررذ ي  ذمث  ررريئ  ذ
ذمثللر(ذمثتلذتل كذذالثلذمثل  ذثيل  ذإثرذا  ذااارحي 

ررريا (ذا لرررلذ ررراذمثلارررعذمث تماررررلذثنرررلذي ررر  ذلاررركذمث ررر مهذلررر  ذمات ررري هذاارررذ  ذ)مثلا 
ذث  ااذامث ي ذرلرذمث  مه:

رررلذ ذ ميمتررر ذ ررر ذراررر ذريرررذممحي ذ اارررذملذأ   اررريذرررراذم ذذمثلا  إاذأ يررر ذمث رررك مياذ ررر  
ذاملل حيذر اذم  

ررال ذذمثمتياررل حملذإثرر   ذطيث رريذأاورر ت ذ ررلذمثلررتاذاموررطا ت ذ ررلذ  ماررذذمثو   رراا 
ذغل الممت ذلماذمث

ارلهذمثاطارل ذلوَّرقذمث  لركذ  لر ذمإماريا ذرلررذ لرتارذمث للرراظ ذ رلذورا ذاذ
رريا(ذ  وي رر ذمإات رريرلذامثل يلررلذ  ط رر ذ ثتررا   ذشرر اخذماللررت ال ذامثلررلطلذ ررلذ)مثلا 
كذ لرررتا ييذمث للررراظذ مثلرررلطلذمثني لرررلذ رررلذإلرررذم ذأ  ررري ذمثتحذيرررذذامثاريرررذذمثترررلذتشررر  

ذغيثف( مثظيا هذ لذمثلاياذمثتميارلذمثلل لذ)مث 
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وقد وصلنا إلى نهاية هذا البحث,  نهايثة لقثما يثا ي عثاا أنهثا لناهثا لثى  صثم إلثى  
درجة النضج واالك ياا بحي, ال   رك يجااًل لإلضافة لو ال وجيه  وبعثد الوثوف فث  
يوضثثثثوس واأثثثثب  حناثثثثه بثثثثق حثثثثدود  يوضثثثثوس ننقصثثثثدياة الو ثثثثا  فثثثث  ال يثثثثا  وال  يثثثثي  

ر يثث  جوانبثثه  يثثب  ثثوو  رأثثى صثثور  واضثثحة للجثثاح(,,  وبعثثد الوقثثوا ألثثى ال ثثاه
  صثثلة ال ثثرا, العرلثث  العثثديى بالدراأثثاة اللأثثانياة الحديقثثة  فثث  إ ثثار قثثرا   اليعثثالى   ثثيا 

واأية ليا ورقناه  ؤهَّلنا لأ ر لغواره واك ناه لأراره دو   عديس لو إأعاط  إييانًا بحهيية 
ويه ي  آرا  ي عديثة ي  ثور   هذا اليوضوس ف  إقرا  الدرس اللأان  بالكشف أياا يح 

يثث  اجثثم  نثثاوا  فثث  يرحلثثة قاديثثة فثثّ ا هثثذا الجهثثد لثثيس أثثوك يعديثثة ل كقيثثف الجهثثد
ناة الك ثثرك ودراأثث ها وفثثج الينثثاهج اللأثثانياة الحديقثثة  وواصثثة اليثثنهج ال ثثداول   اليثثدوا

ف اآللياة الي نوأة ال    ؤهله له ك لأرار الك ابة وال ثحليو  الذي يينح الباح, األدواة
 أند العديا .

ثث  الثثدارس يثث  الن ثثاذ إلثثى ويثثا يوضثثوس نالعصثثدياة, إال   احثثد األ ثثوا  ال ثث   ي ا
 روح النصوص ال راقية.

م لهثى الن ثا ج ال ث   نثة نال يثا  وال  يثي , ل  يأثجا ويي   للباح, فث  ضثو  دراأث ه ليدوَّ
م إليها  و يا يل :   وصَّ

هثثثثو يصثثثث لح  إ ا نالعصثثثثد,   يوضثثثثوس بحقثثثث   و يصثثثث لح لأثثثثان   ثثثثداول  -1
ي ثثثثثداوا فثثثثث  اليثثثثثدوناة العرلياثثثثثة الك ثثثثثرك  وقثثثثثد يثثثثثرد بيأثثثثثييااة لوثثثثثرك يقثثثثثم 

 نالغرف,.
 ثثا  اه يثثاى أليثثا  لصثثوا ال عثثه باليع يثثاة اللغوياثثة فثث  ا بانثثة أثث  األح ثثاى  -2

 الشرأية وفج األغراف واليعاصد ال    يقم لدا  يعرفية.
يثثد النحثثوي  فيثث ىا ال  ثثة النحونثثو  إلثثى لغثثراف اليثث كلاى  وأثثيلة هايثثة فثث  ال عع -3

او يثثثار العبثثثار  اليناأثثثبة بثثثالن ر إلثثثى قصثثثد ناليثثث كلى,  وألثثثى هثثثدي ال ثثثروا 
 واليقبأاة اليحي ة.
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وقد  يانة الدراأة حعيعثة اه يثاى ننالجثاح(,, بال واصثم  ووأيثه بعناصثره ال ث   -4
وآليا ثثه وهثثو أنثثده ألثثى نثثوأي :  واصثثم ل  ثث  لغثثويي  قيثث   و واصثثم غيثثر 

ي,  وهثذا يجعثم ننالجثاح(,, را ثدًا للن رنثة ال واصثلية  ل    نأثيييا  ي إشثار 
حيثثثث, حيلثثثثة الدراأثثثثاة ال ثثثث  اأثثثث غلة ألثثثثى ال واصثثثثم الكقيثثثثر يثثثث  األف ثثثثار 
واليبادئ ال   نادك  ها قدييًا   ي دل ا فاد  وال  ليغ  وال هى وا فهاى  ويراأثا  
لة األأاأثثثاة ال ثثث   اليعثثثاى ويع ضثثثى الحثثثاا  وغيرهثثثا يثثث  اليبثثثادئ ال ثثث  شثثث ا

ليهثثا الن رنثثة ال داوليثثة أنثثد اليعاصثثرن   يثث  ليقثثاا لوأثث   وأثثيرا وغثثرايس أ
وفثثا  ديثثك وغيثثرهى. وأليثثه فثثّ ا إدراك ننالجثثاح(,, لعضثثايا ال يثثا  راجثثب إلثثى 

 وأيه بحهيية العيلية ال واصلية  ي  الي وا  ي .

اأثث ح ى الو ثثا  فثث  ننال يثثا  وال  يثثي ,, اأثث را يجياة و ا يثثة يهيثثة  ثثي   إذ
ال وهثث : ا أثث را يجية ال صثثرنحية وا أثث را يجية ال لييحيثثة  ليثثة ال واصثثم  للق ثثا  أي

اأثث دأ ها ال ثثروا ال ثث  جثثا ة فيهثثا  وال ثث   أثثهى فثث   ثثرجيح لدواة وآليثثاة بعينهثثا  
يناأثثبة لعيليثثة ال هثثى وا فهثثاى  ثثي   رفثث  الو ثثا   ويعرفثثة هثثذه العناصثثر  أثثهى فثث  

آليا ثه اأث  عنا الوصثوا أيلية ال ع ير أ  اليعاصد. وبيعرفة اأ را يجياة الو ا  و 
 إلى يعاصد اليرأم  واأ وراج لهى األغراف اليوجود  ف  الو ا .

 نثثاوا البحثث, ف ثثر  الحجثثاج أنثثد العثثر  العثثديا  ويعارل هثثا يثثب ن رنثثة الحجثثاج 
 أند الغر .

وقد رصدة الدراأة الحجاج  وص ه ي هويًا ير زنًا  و  بع ه ف  الدرس العثديى 
حة ال صثثم   يثثا  جلاثثة يبثثادئ الحجثثاج فثث  الثثدرس والحثثدي, باو صثثار فرضثث ه يأثثا

البقغ  العرل   إذ اه ية البقغثة العرليثة  ّأث را يجياة ا قنثاس  و ثوفرة ألثى جانث  
 داول  يهى ير بط  ن رنة الحجاج  إالا ل ا اليبح, لى يلج يا ي  ث  يث  ا ه يثاى بعثد 

غيثة إلثى ينثاح شث لية الجاح(, ف  اليأث وك الن ثري  بعثد ا  ا اجهثة الدراأثاة البقن
 لورك.

وقثثثثد  شثثثث ة الدراأثثثثاة الحديقثثثثة أثثثث   نثثثثوس الن ثثثثاى الحجثثثثاج    نثثثثوس لصثثثثناا 
ح ي  وقله اليث كلاى آرا ه يع يثدًا فث   الحوار  و  عدَّ نالو ابة, لهى ش م  واصل  وضا
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هثثثاة ال عوييياثثثة فعثثثد اكأثثث ة  ثثثا اليوجا ذلثثثك  نيثثثة اأثثث داللية حجاجيثثثة  قنثثثاس ي لعيثثثه. ليا
حجاجيثثًا ل هثثر ولأيثثج. و ثثوفر الو ثثا  الحجثثاج  ألثثى نصثثي  غيثثر  الو ثثا  بعثثداً 

 قليم ي  الحجج اليغال ة ال   اأ يدها اليواِ   بعصد ال يويه وال ضليم.
نة إلى ال ع ير أ  يعاصد يعينثة  و حعيثج لهثداا يحثدد    أعى و ا  اليدوا

أهثا إذ  رزة ف  هثذا الو ثا  يعاصثد  قيثر  ن يجثة الوث قا النصثوص و قر هثا و نو 
فثثث  الزيثثثا  والي ثثثا   وقثثثد   هثثثر هثثثذه اليعاصثثثد يباشثثثر  يثثث  شثثث م وأثثثيا  الو ثثثا  
واحيانثثًا ال  هثثر وال  لثثوح للي لعثث   وأنثثدها  صثثبح لغثثة الو ثثا  شثث ًق دااًل يعثثود إلثثى 
اليثثثثدلوالة اليو  يثثثثة ول ثثثثه  ويثثثث  وثثثثقا اليع يثثثثاة الأثثثثياقية والعققثثثثاة ال وا  ياثثثثة  

ليرأثثثم لو ي  ثثثرف وجودهثثثا  في نثثث  لغثثثة و ابثثثه وا ف راضثثثاة اليأثثثبعة ال ثثث  يثثثدر ها ا
أثثم إليثثه  ليأثث دا ألثثى اليعاصثثد يثث  وقلهثثا  يأثث ندًا  ثثذلك   أليهثثا   يثثا يثثدر ها اليري

 ويع يدًا  ألى   ا  ه ال داولياة ال حونلية.
ث م إليثه البحث,  هثو وبعد هذا فّ  الغاية العصوك  والهثدا الأثاي  الثذي  وصا

ي يثة  حليلهثا  وقا لي هثا الأث ح اى يو لثف اآلليثاة يدك يرونة النصوص ال راقية ف   
وا جثثرا اة ال ثث  لن ج هثثا يو لثثف الدراأثثاة الحديقثثة  وينهثثا ال داوليثثة   يثثنهج ييلثثك 
آلياة ناجحة ف   ي ية  عايله يب النصوص ال راقية  وف   ي ية  حونم األقواا  وللثو  

 عصد, بي هويه الكايم.اليعاصد ال علياة لليؤلَّف  وذلك باالأ ياد ألى ني دل ال
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 القرآن الكريم *
 

 الً : الكتب أو  
ع 1أبو عثمان  لجاان، ع عبال لجماخفا ي،انارع للت لجالانن لج،بخانخرع ب اتو ع   .1

 ا.1973

أباااو  اااسك لجفمااايته ومبن يماااا لجدسّي،اااو ولجخبلي،اااوع بااالوه  دنخاااوع للت لجثبن اااوع  .2
 ا.  1981 -ه 1401ع 3جبخن ع   -ب تو 

لاانف لجاال   لجمااديرع  وجاال ع ع،اار باا  عباال لجااان ر و تح لجمخهاانفلإلبهاانف  اار  اا .3
 –صاا،،ا ماموعااو ماا  لجف،ماانلع للت لجالاان لجف،ميااوع ب ااتو  يلاان  ولم ااا و 

 ا. 1984 - ا  1404ع 1جبخن ع   

ااانتع  علجومااايي  ااار لجااالت  لج، اااوه لإلل،ِّاااان  لجلاااللوجر و  .4 أ. ل. خنلي،اااو تم ااان  لجخا،
 .2013 ع1مؤممو ،وت  لجلوجيوع لإلميخلتي،وع  

لان اان  لامنماايو  اار ع،ااا لج، ااوع توماان  يناودمااو ع لتامااو  ع،اار ،ااناا أإل .5
ع 1   لجم ااااتنع –صاااانجح و ،ماااا  خاااانلاع لجمتياااا، لجثباااان ر لجفت اااارع جبخاااان  

2002. 

)لتلمو  ر ق ي،و لجمان،  ار لجبات   عخال لجمفل،جاو ع لإللان  لجفب،ر  ر لجل،م ت .6
 .1998ع 4خصت ،نمل لبو ،يلع لجمتي، لجثبن ر لجفت رع لجم تنع   

لإلل،صنك لج،منخر و جينلا لجل،للوجي،و  ر يلنن لجصخنعل   ابار  اسك لجفمايتهع  .7
 ا. 2012ع  1جبخن ع   -منميو ب  ينمخوع للت لجالن لجف،ميوع ب تو 

)  جاات،م  باا  أباار دياات لجماا و رلإللبان   اار ع،ااوا لجباات  ع أباار لج، اا  عباال ل .8
الاااان لجف،ميااااو   ياااات،ف  ينلااااا  م،ماااال ماااانجا  ن اااااع للت لجه ع  ااااد ا و  911

 ا. 2003 - ا  1424جبخن ع  – ع ب تو  –جبخن ع ل –ب تو  



 املصادر و املراجع
 

 
 
 
 
 
 

 232 

أثاات لجمتافيااو لج،يتيااو  اار ل،، اا  لجي اانن لج، ااوهع  اانلح ،يااول ع يلاانن لجما،ااو  .9
لجمم،ااااااااو لجفت ياااااااو  – ع لجخن ااااااات  لجما،اااااااو لجفت ياااااااوع لجتيااااااان  164لجفت ياااااااو )
  ا. 1431لجمفولي،وع 

ه ع ع،،اا   631لآلمااله)   لإل،ياانا  اار أصااوك لا،يااناع ع،اار باا  م،ماال .10
ع 1للت لجصاااااميفر ج،خ ااااات ولجلو،يااااا ع   ع،ياااااا  لج ااااا ق عباااااللجت،ل  ع،ي،ااااارع

 ا. 2003 -ا  1424

ع  1مصاتع   –لجم دفو لجت،منخي،وع لجبن تة  ألن لجان، ع ،م  لجمخلو رع .11
  ا. 1931 – ا  1350

لح مااف ل عم،مل باا  ع،اار لج وينخرت اانل لج،،ااوك إجااق ل،ب اا  ع،ااا لاصااوكعإ .12
 .ا 1997 – ا 1417ع 7  عجبخن  –ب تو عمؤممو لجالن لجثبن ي،و علجب،ته 

ه ع للت  538أمااااان  لجدسّاااااوع اااااانتا م،ماااااول بااااا  عمااااات لج،مي اااااته)  .13
 ا. 1979ع  1جبخن ع   -لج،يتع ب تو 

أماانج ن لإلقخاان   اار لجباات   لجاااتياع باا  عيمااق دن اان تع للت لج ااينلع عماان   .14
 ا. 2000ع  1لاتل ع   –

و  مليًس  ر خبل لج،اانفع م،مال لجخاويتهع  ام  يلانن  لامنج ن لجم نج ي،  .15
أ اااا خلتيااان  لج،اااانف  ااار لجلبنج ااال لج ت ي،اااو مااا  أتمااا و إجاااق لج اااواع إ اااتل  

 ا. 1998،منله صم،ولع مخودوع لوخ  

إمااااالتلل اين  لجي ااااانن ) مبنت اااااو ج وي،اااااو لللوجي،اااااو ع عباااااللجهنله بااااا  لااااان ت  .16
 .ا 2004 ع1   عخن جب –لج هتهع للت لجالنن لجال ل لجمل،،لع ب تو  

للت ّ اااللل ج،خ ااات  لجبت خااارع ج ،اااق ااااولهع لمااالتلل ايو لجلولصااا   ااار لجااادس  .17
  ا. 2012ع  1لاتل ع   -ولجلو،ي ع عمن 

لملبدنك لجخص عخل لجفتنع ل. م،مل لجمدنتكع لجمؤممو لجفت يو ج،لتلمان  و  .18
 . 1990ع 1لجخ تع ب تو ع  

ن ااااااار ألتلوهع مخ اااااااوتل  لإلمااااااال،،لا لج،اااااااولته  ااااااار لجلاااااااللوك لج،مااااااانخرع لجفي،  .19
 ا.  2011ع 1لإليلس ع لجت ن ع  
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لاما  لادماالم،وايو ولجلللوجياو ج،خلاات لجخ،اوه عخاال ما بوياع إلتياا  مببااوكع  .20
 . 2006ع 1عنجا لجالن لج،ل ثع لاتل ع   

عاانجا  لاماا  لجمخهاي،ااو ولجمفت ي،ااو ج،ي اانن لجخ،ااوه لجفت اارع  ااؤلل بااو ع،اارع .21
 ا.  2011 -ه 1432ع 1لاتل ع   -لجالن لج،ل ثع أت ل

أم،ون لجل،عوة لجبت خي،و )لعوة و مخهنااًن ع عبال لج خار م،مال مافل بتياوع للت  .22
 ا. 1983ع 1ّتينع مصتع  

لاماااا،ون ولاماااا،و يوع يتل اااانا  اااان ع لتامااااو  ياااانلا ماااافللجل  ع للت   اااان   .23
 ا. 1986عت يوع د لللع ل. ع 

)لتلماو  ار ل،، ا  لام،و ي،و  ر لجخبل لجفت ر لج،ال ثع  ت،ان  بالته لج،ت ار  .24
لجي اانن ع  ت،اان  باالته لج،ت اارع لجمؤممااو لجانمفي،ااو ج،لتلماان  و لجخ اات و 

 ا. 2003 - ا  1424 ع 1بخن ع  ج –لجلو،ي ع ب تو  
اااسا لجممااال،هع لجاااللت لجفت ياااو ج،الاااننع ج بيااان لامااا،و ي،و و  .25  –لامااا،ونع عبللجم،

 .ا 1977 –ه  1397 عل.   علوخ 
ح بو،ااو ع مخ ااوتل  داانار ميلاانتع عخندااوع ل،، اا  لجي ااننع تلداالاماا،و يو و  .26

 ل.  ع ل.  .
اااالع للت  ومااااوع لجا،ل ااااتع   لاماااا،و يو و  .27  ع1ل،، اااا  لجي ااااننع خوتلجاااال   لجم،

 ا. 1997

 ع للت لجالان ا ا 911لا دن  ولجخلن ت  ر لجخ،اوع ااسك لجال   لجما و ر)  .28
  . -جبخن ع ل. ع ل -لجف،ميوع ب تو 

خبااااله لجفت اااار لجمفنصاااات )مبنت ااااو إ ااااينجي،و ل صاااا   لج،للثااااو  اااار لجي اااانن لج .29
،ولتي،ااااو  اااار لاصااااوك لجمفت ي،ااااو ع عبااااللج خر داااانتةع لجه  ااااو لجمصااااتي،و لجفنمااااو 

 ا. 2005 ع  –ج،الننع ل 

جاخو لجم تن ج،ل ج ف ولجلتامو ولجخ تع م،م،و)  أصنجو لجان، ع  نتك بيسع .30
ع خ ااااات  للت لجالاااااننع لجاااااللت     اااااول ح لجد،ااااات لاباااااي  لجملوماااااي)) ل ااااانلت
 ا. 1962 – 1961لجم تنع  -للجبي ن
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ا .31 تع للت لجلفانت  ج،م بوعان ع ب اتو  أصوك لج،باع لج  ق م،مل ت ن لجمل،،
 ا. 2004 - ا 1425جبخن ع  –

انمفو أصاوك ل،، ا  لجي انن  ار لجخلتي،او لجخ،وياو لجفت ياوع م،مال لج اانو ع .32
ع 1   جبخان ع -ب تو  ع لجمؤممو لجفت يو ج،لو،يمخودوع ي،يو لآلللنع لوخ ع

 ا.  2001

خااان  و ع للت لجف،اااا ج،مس ااا  ع  –لاعاااساع ي ااات لجااال   لج،تي،ااارع لآلباااته  .33 ّإ
 .1986ع 7جبخن ع    –ب تو  

صاااخفا أبااار عب ااالة  علبااا  قااايا لجاو،ي،اااو عإعاااسا لجماااوقف   عااا  تن لجفااانجم   .34
 .ه1423 ع1   عم هوت ب  ،م   ك م،من ع للت لب  لجاو،ه 

ماوتينع  –لجخ تع لم     ن  لجفصتع انبت عص،وتع للت لجهلى ج،ثبن و و  .35
 ا. 1997ع 1 

للت لآلللنع  عأ،مال خ،،او ،ماولم علج، اوه لجمفنصات لجد،اث   ن  ال لة  ار .36
 .ا 2011 -ه 1432ع  1مصتع    –لجبن تة 

لجمؤممااو  قااتللل  لمه لي،ااو ع مي اانك ،يتي،اانع –لاجمااخي،و )ع،ااا لج، ااو لج،اال ث  .37
تلمن  ولجخ ت ولجلو،ي ع     ا. 1985 -ه1405ع 2لجانمفي،و ج،ل،

للت  ع  ااثا ماات،ن  علاخلمااو لجماايمين ي،و ) لتلمااو  اار لجمااتل لجفت اار لجبااليا   .38
 .ا 2008 ع1   عجبخن  –ب تو   علجالنن لجال ل

م ،ل قنما و خصات أباو ،يالع للت  علجثبن وو  لالنأخلمو لجفسمن   ر لج، و و  .39
 .ا 1986 علجبن تة علجين  لجفصتي،و

عبااللجبنلت  عت ي،ااو ماا  أتماا و إجااق لج ااواأ ااا خلتي،اان  لج،ااانف  اار لجلبنج اال لج  .40
 .ا 1998 علوخ  عمخودو علجمه ته 

 لجد،ث لجلالجر عخل لاصوج   ع م،مل  ومف ،،دصع .41

لجد،ث لجلالجر  ر يلانن ما بوياع ل. لجياو  اانتا ،ما  ع م دفاو تو ع  .42
 ا. 2004ع  1لجفتل ع  -لجم،يمنخيو
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وتل  للت لجد،ااااث لجخ،ااااوه عخاااال لاصااااوج   ع مصاااا ،ق اماااانك لجاااال  ع مخ اااا .43
 ا. 1985 -ه 1405ع  2ل تل ع   -لجهاتةع قا

بااا   أباااو لجفدااان  أ،مااال بااا  م،مااال لجد،ااات لجمل ااال  ااار ل،مااا ت لجبااات   لجما ااالع .44
ه ع ل،ب اااا   أ،ماااال عباااالا  ت اااار تمااااس ع  1224لإللتيماااار)   عا خااااو 

 ا. 1999 -ه 1419مصتعل. ع -لجه  و لجمصتيو لجفنمو ج،الننع لجبن تة
لج،باااااع بلتلجاااال   م،ماااال باااا  بهاااانلت باااا  عباااالا لجد،اااات لجم،اااايي  اااار أصااااوك  .45

 ا ع قنا بل،تيات  لج ا ق عباللجبنلت عبالا  794 – 745لج،تي ر لج ن فر )
لجفنخرع متلافاو  ل. عمات ما،يمن  لا ابتع و،لتة لاوقان  و لج اؤو  لجل خياو 

 ا. 1992 - ا  1413ع 2دنجاوي ع   

ج، دنعااااو و لجخ ااااتع  لإلل،صاااانكع ل. ام اااا  عبللجما اااالع للت ّتياااانلجدسّااااو و  .46
 ا.  2000 ع  –لجبن تةع ل 

ميلدااااو جبخاااان  خن ااااتو ع لج ااااتيو  لجدسّااااو ولاماااا،و ي،وع م،ماااال عبااااللجم ،نع .47
ع  1لجبااان تةع   -جوخامااان ع للت خويااانت ج، دنعاااو -لجمصاااتيو لجف،مياااو ج،خ ااات

 ا. 1994

ع  9مصاتع   –للت لجمفنت ع لجبن تة ل وت ولنتيقع  وقر   فعلجدسّو  .48
 ا. 1995

 عأ تيبيااان لج ااات   عم،مااال لجفماااته  عّاااو لجال ااالة بااا   لجلي  ااا  و لجلاااللوكلجدس .49
 .ا 2005 عل.   علجم تن

  علجاوياااا  ععاااانجا لجمفت ااااو عصااااسح   اااا  عع،ااااا لجااااخصدسّااااو لجي اااانن و  .50
  .ا1992 ع164

اان، ع م،ماال ع،اار لجصااد،ن ع  .51 لجدسّااو لج اافتي،و  اار يلاانن لجبياان  ولجل،ب اا   ج،ا،
ع  1ب اتو ع   -يلدو لجفصاتي،وع صا للإ تل  ومتلافو  ينم   لا و رع لجم

 ا. 1998 -ه 1418
لملاااالللللهنع ل. م،ماااال لجفمااااتهع أ تيبياااان لج اااات ع لجدسّااااو لجفت يااااو أصااااوجهن و  .52

 ا. 1999 ع  –جبخن ع ل –لجللت لجبي نلع ب تو   –لجم تن 
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لجدسّو لجفت يو  ار لوت خ ا لهنع ل. ما ل خو ا ع ميلداو لجخه او لجمصاتيوع ل  .53
 ا.  1984 ع  –

ّنينلهاااان  اااار لجلفب اااات لجبياااانخرع ل. م،ماااال ع،اااار ّااااو لجفت يااااو  وماااان ،هن و لجدس .54
 ا.  1989 ع  –عبللجينج  ت يفرع للت لجمفت و لجانمفيوع لإلميخلتيوع ل 

لجخبل )لجمص ،ح و لجخ  ة و لجلال ل ع م،مل ياتيا لجااول،ع ب اتو ع لجدسّو و  .55
 ا. 2006ع 1  

  يمخيااو ج، اانعت عباال بخيااو لجي اانن لج اافته )لتلمااو ل ااتي،يو جبصاا لة أ ااان .56
لجف،ي، لجمبنجح ع عبللجم،ك متلن ع للت لج،للثو ج، دنعو و لجخ تع ب اتو ع 

 ا. 1986ع 1  

)لتلماو ل،، ،ياو خبلياو جاخلا لجمفت او  2-بخيو لجفب  لجفت رع خبل لجفب  لجفت ر .57
جفت ي،اوع  ر لجثبن و لجفت يو ع ل. م،مل عنبل لجانبتهع متي، لتلمان  لجو،الة ل

 ا. 2009ع  9ع  جبخن -ب تو 

 -لجبخ ويو  ر لج،منخين ع م،مل لج،خن ع للت لجت نل لج،ل ثوع لجاللت لجبي انل .58
 ا. 1980 -ه 1401ع  1لجم تنع  

 عه  255)  أبااااااو عثماااااان  عمااااااتو باااااا  د،اااااات لجااااااان،  عب اااااا  لجل  لجبَياااااان  و  .59
ع  7مصااااتع    –لح عبللجماااسا م،مااال  ااانتو ع ميلدااااو لجيااانخارع لجبااان تة 

 ا. 1998 -ه 1418

ا) لتلماو ج وياو لما،و يو ج،اخص لجبت خار    ر تول   لجبات  لجبين .60  ن عع لمانا ،م،
 ا.  1993 -ه 1413ع 1مصتع   –عنجا لجالنع لجبن تة 

،ماااااال متل ااااااق لج،ماااااا خر لاااااانف لجفااااااتو  ماااااا  اااااااول ت لجباااااانمو ع لجماااااا ل م .61
م،م،و لجلتلث لجفت رع  ه ع ل،ب    عبللجملنت أ،مل  تلفع1205لج،  له) 

لجما،  لجو خر ج،ثبن و ولج،خاو  ولآلللنع -ر لجاوي لصلت ن و،لتة لإلعسا  
 ا. 1971-ه 1391ع2م دفو ،يومو لجاوي ع  

لجم ااتنع ل. م،ماال ميلاانت وجاال أد،اان ع للت لاانتيق لجخ،ااو لجفت اار  اار لجم اات  و  .62
 ا. 2001 - ا  1422ع 1جبخن ع    –لجلبتينع ب تو  
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و لجف،مياوع خ ات  أ،مال صابتع لجميلدا  م اي  لجبات  ع لبا  قل داوع  اتح و ل وي .63
 ا. 1981 - ا  1401ع 3  

ل،،   لجي انن لالبار )لتلماو ل بيبياو ع إباتل يا صا،تلوهع للت لآل ان ع    .64
 ا. 1988ع 1

مخ اااوتل   عل. عباااللجبنلت  ت ااانت عق ااانين لجاااخصل،، ااا  لجي ااانن لالبااار و  .65
 .ا 2006 موتين ع -لم   عإل،نل لجال،نن لجفتن

 ع لجمتيااا، ع ماااف ل يب ااا   ااات ) لجااا،م ع لجماااتلع لجلبل،، ااا  لجي ااانن لجتول ااار .66
 ا. 2005ع 1لجم تنع    -لجثبن ر لجفت رع لجللت لجبي نل

ل،،   لجي نن لج فته )إملتلل ايو لجلخنص ع م،مل م،لنحع لجمتي، لجثبان ر  .67
 ا. 1993ع 3لجفت رع لجللت لجبي نلع   

ي اااااتع ل،، ااااا  لجي ااااانن لجممااااات،ر  ااااار  اااااول لجخلتياااااو لجلللوجياااااوع عمااااات ب، .68
 .2003ع 1   لجا،ل تع مخ وتل  لإليلس ع

ص،،ن  ج،لتلمان    ع صنبت لج،دن وعلج،انف ) مللي   خصوصلجلللوجي،و و  .69
 .2008لم  ع ل.  ع  –لجخ تع موتين و 

لللوجي،اااو لجي ااانن لجماااتله  لتلماااو ل،، ،ي،اااو  ااار و،ااار لجب،اااا ج،تل فااارع م،ماااول  .70
 ا. 2012ع  1لاتل ع   - ،،وع عنجا لجالن لج،ل ثع عمن 

لفمنك لج، اااوع عبللجماااسا لمااامنع ،ر ع،اااوهع للت لجالااان لجلاااللوجي،ن  ع،اااا لمااا .71
 ا. 2011ع  1لاتل ع   -لج،ل ثوع إت ل

و جلاان تة لا فاانك لجاسمي،ااو  اار و عخاال لجف،ماانل لجفااتن ) لتلمااو لللوجي،االجلللوجي،اا .72
 عجبخان  –ب اتو   عللت لج ،يفاو عممافول صا،تلوه  علجلتلث لج،منخر لجفت ر  

 .ا 2005 ع1  

م،مال ع،ا ال ل  ر لجل،ولص ع    تو وك وانك مو ،تع لات   لجل،للوجي،و لج واع .73
 ا. 2003ع  1جبخن ع  - دنخرع لجمخلمو لجفت يو ج،لتاموع ب تو لج 

 –لاسك لجفلدان ع مفاان لجفالولخرع لجخانله لالبار لجثبان ر ل ي   لجميان  و  .74
 ا. 2002ع 1الةع لجمم،او لجفت يو لجمفوليوع   
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جماااا ل أ،ماااال عبااااللج ،نتع للت لجمفت ااااو ت لج، ااااوه عخاااال لاصااااوج   ع للجلصااااو،  .75
 ا. 1996 ع  –لجانمفيوع مصتع ل 

 خينلااا ع خفيمااو لج،  ااتهع للت ج، ااو لجفت يااو ) بيفلااا وولن ،ااا و لجلفااان  اار ل .76
 ا. 2009 ع  –لج،تقن  ج،خ ت لج،ل ثع لجت ن ع ل 

د،ااث  اار أماا  لفاالل لجمفخااق  اار لج، ااو ماا  يااسك  )ل لجمفخااق  اار لجباات  لفاال،  .77
 ا. 2003ع 1أج،و  ومفع للت م،ت ج،خ تع    ل،نم ت لجبت   ع

ه ع ل،ب   ولتلماو   816لجلفتي،ن ع لج تيف لجاتانخر ع،ر ب  م،مل)   .78
  . -مصتع ل.  ع ل -م،مل صل   لجمخ نوهع للت لج،  ،وع لجبن تة

لجلفتياااف ولجلخي ااات بااا   لجلالجاااو ولج اااي ع م،ماااول أ،مااال خ،،اااوع للت لجمفت اااو  .79
 ا. 2013 ع1جبخن ع   -لجانمفي،وع ب تو 

ل،ما ت لجباات   لجفلاياع أباا  عت اارع م،ار لجاال   أباو دياات م،ماال با  ع،اار باا   .80
ه ع لااح  مصاا ،ق ّنجاانع للت لاخاالج  ج،خ اات ولجلو،ياا ع  638م،ماال)   

  ا. 1978ع 2جبخن ع   -ب تو 
م ااتو   –أممااا ول ااوت  إجااق لجباات  لجماانل   )لجل،ي اات لجدسّاار عخاال لجفااتن .81

 ا. 2010ع 3لجال ل لجمل،،لةع    قتللة ع ،م،نله صم،ولع للت لجالنن

لجااللت لجفت يااو  ععباال لجمااسا لجمماال،ه علجل،ي اات لج،ماانخر  اار لج،لاانتة لجفت ي،ااو .82
 .ا 1986 ع2   علوخ  –ج بين  عج،النن

لباو عم اوع  م،مل م، الأصوك لج،باع لجا،وذلخرع لتلمو ول،ب     لجلمه ل  ر .83
 ا. 1985 - ا 1406ع 1 ت ولجلو،ي ع الةع   لجخللت لجملخر ج، دنعو و 

مبنت ااااو لللوجيااااو جخلتيااااو توماااان  يناودمااااو  ع  )لج اااافتيولجلولصاااا  لج،ماااانخر و  .84
 –لجاااللت لجفت ياااو ج،ف،اااوا  –لج ااان ت باااوم ،تع مخ اااوتل  لإليااالس ع لجا،ل ااات 

 ا. 2007ع 1ب تو ع   
ع لجان اان  ارع لتلمااو و ل،ب اا  خنصاات باا  م،ماال لجليماا ت  اار قولعاال لجل،ماا ت .85

  ا. 1410ع 1  لجم تولهع للت لجف،اع لم     
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لجم،ااان يا وت نخااان  لاااللي  لاخمااان  و  )فيااان  لجممااالفنتةلجمتالجثبن اااو لجفت ياااو و  .86
 .ا 1999ع 1لجفوجمو علجللت لجبي نلع   

لجاااان،   ااار لجدصاااتة ود اااللل ومااانمتللع ل. ااانتك بااايسع لاااح  إباااتل يا ييااانجرع  .87
 ا.1985ع 1ل ول  لجم بوعن  لجانمفيوع لجا،ل تع  

ينماااا  م،ماااال عوي ااااوع للت لجالاااان لجف،ميااااوع  لجااااان،   لال اااان لج، ،مااااو ع .88
 .1993ع 1ب تو ع جبخن ع  

 ا. 1969عع ل. مصتد لجان،   ،ينلا و ثنت ع  ا لج،ناتهع للت لجمفنت  .89

 ا.1980جبخن ع  -لجان،   لتلمو عنموع اوتف ّتينع للت لجثبن وع ب تو  .90

 لجااان،   اار ،ينلااا وألدااا و ياات ع ام اا  ابااتع للت لجالاانن لج،بخاانخر ج، دنعااو .91
 ا. 1968 -ه 1388ع  1جبخن ع  -ولجخ تع ب تو 

انم  لجبين   ر ل وي  أه لجبت  ع أب  اتيت لج بتهع ل،ب    م،مول م،مال  .92
 ا.1971 ناتع للت لجمفنت ع لجبن تةع 

انم  لجف،وا ولج،يااع أبا  تاان لج،خب،ارع لاح  مان ت ينما   لج،،ا ع للت با   .93
 .ا2008 - ا1429ب تو ع  –يث تع لم   

صاال  اار  ااتح لجبولعاالع لجم،ب،اا  لجثاانخرع لج اا ق ع،اار باا  لج،ماا   ااانم  لجمبن .94
ه ع ل،ب ااااا  مؤمماااااو  ك لجب ااااا  ع،ااااا ها لجماااااسا إل،يااااانل  940لجاتيااااار)  

 ه. 1408ع  1قا لجم ت وع   -لجلتلثع لجم دفو لجمهلي،و

 453)  اماا  لجاااول ت  اار لجم،ااح ولجخااوللتع أباار لماا،  لج،صااته لجب تولخاار .95
 ا.1998ع 2ت لجا  ع  ع لح  ع،ر م،مل لجبانوهع لل ه 

امفهان وقتأ ان وقالا جهان  عانلك ما،يمن   عامهتة مبس  م،مول م،مال  انات .96
 .ا 2003 ع1   علجبن تة –ميلدو لجينخار  عامنك

  ولجباالي ع لجماا ل أ،ماال لجهن اامرع مؤممااو اااول ت لجدسّااو  اار لجمفاانخر ولجبياان .97
 ا. 2008-ه 1429ع  1جبخن ع   -لاع،مر ج،م بوعن ع ب تو 

مي ااانك  وياااوع لتاماااو أ،مااال لجمااا، نخر و عبااال لجماااسا    عيااان لجمفت اااوا خنجوا .98
 ا.2008ع 1لجللت لجبي نلع   -للت لودبنك ج،خ تع لجم تن عبخفبل لجفنجر
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للت  علااات  أ،مااال لجاااوتله عدنلتياااك  ااانتلو علامااا،ونلج،اااانف بااا   لجخلتياااو و  .99
  .2009ع  1   عجبخن  –ب تو   علجالنن لجال ل لجمل،لة

ع للت لج ،داااو و لجمفنصاااتةع م،مااال مااانجا م،مااال لامااا  لج،اااانف  ااار لجدسّااا .100
 ا. 2008ع 1جبخن ع    –لجالنن لجال ل لجمل،،لةع ب تو  

عاانجا لجالاان  عبخ لااا وأماانج داع ماانميو لجلتيااله - اار لج اافت لجفت اارلج،ااانف  .101
 ا. 2011 -ه 1432ع  2لاتل ع   -لج،ل ثع إت ل

و يو ع عباالا لج،ااانف  اار لجباات   لجاااتيا )ماا  يااسك أ ااا يصن صااا لاماا، .102
 ا. 2007ع 2صوجوع للت لج،نتلبرع ب تو ع   

ماناللاااااا )لتلمااااان  خلتياااااو و ل بيبياااااو  ااااار لجدسّاااااو لج،اااااانف  م،هوماااااا و  .103
لجال ااالةع إعاااللل و لباااليا  ،ااان   لمااامنع ،ر ع،اااوهع عااانجا لجالااان لج،ااال ثع 

 ا. 2010ع 1لاتل ع    –إت ل 

لتامااو ولبااليا  ،االول لجلولصاا   لإلاماان  ولجلخاان،  باا    نبتماان  وج ولاانتع .104
لجاللت لجبي انلع  -ب اتو ولف،    ع،، لجفتن ج،ييا بخنخرع أ تيبين لج ت ع 

 ا. 2003ل.  ع 

لج،صاانل لج،،ماا،ر ج،باات  لجف ااتي  )د،ااوث  ،ماا،يو ع ع ياان  لبااو لجماافولع  .105
 .2002ع 1اسك ،،ه و  تين ع    –مخ  ة لجمفنت  

لجثباااان ر ،،تياااان  لجمفت ااااوع مي اااانك  ويااااوع لتامااااو  ماااانجا ي،ااااو ع لجااااوتي،  .106
 ا. 1987ع 2لجم تنع    –جبخن ع لجللت لجبي نل  –لجفت رع ب تو  

)لتلماااو ل بيبي،اااو  ااار م،مااال خل ف عيصااان ص لجل،نعااا  لجلولصااا،رلج،اااولت و  .107
 .ا 2010عل.   علجم تن –لجللت لجبي نل عأ تيبين لج ت   ع لج،منخي،ن  لجلللوجي،و

 عج اات ع لجم ااتنلج،اولت ومخهايااو لجل،ي اات لجخباالهع ،مان  لجداان رع ل تيبياان ل .108
 ا. 2004 ع  ل.

ه ع ل،ب اااا    255لج، ااااول ع أبااااو عثماااان  عمااااتو باااا  د،اااات لجااااان، )   .109
 2مصاتع   –عبللجمسا م،مل  انتو ع مصا ،ق لجدانبر لج،،بارع لجبان تة 

 ا. 1965 -ه 1384ع 
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 ع ل،ب ا   م،مال ع،اره  392) لجيصن صع لبو لج،الح عثمان  با  اخ،ار .110
نتع للت لجهلى ج، دنعو ولجخ تع ب  ا. 1952ع 2جبخن ع    – تو لجخا،

لجي ننع منتة م ،،ع لتاماو ولباليا  ّتيان إمايخلتع للت لجالان لجف،مياوع  .111
 .2012ع 1جبخن ع   -ب تو 

لجي ندوع أتم وع لفتين  عبللجت،م  بلوهع للت لج ؤو  لجثبن ياو لجفنماوع  .112
 ا. 1986و،لتة لجثبن و و لإلعساع د لللع 

لجفت اااارع لجد اااا ت لجلهاااانجرع للت   اااار لجلااااتلث لج،ماااانخر لجي اااانن لإل اااالدن ر .113
 ا. 2013ع  1جبخن ع   –لجالنن لجال ل لجمل،لةع ب تو  

 ك لج يانن لجثبان ر  ع أ،مال با  ع،ار لجاخو ) لج،لوت لج، ،ين ر و  نن يلج .114
 ا. 2014 - ا  1435ع 1متي ع  تيو لجفبيين  ج،لف،ياع لجتين ع   

خيااو ولجااخمي  ع لتلمااو  اار لجولي،ااو ولجبيصاان ص لج، ااو لجفت يااو )لجي اانن و  .115
 ا.2010- ا1431ع 1ل،مل لجملوي ع مخ وتل  لاليلس ع لجت ن ع  

م،ماول ما،يا  ع اا  4لجي نن لجل خر  ر لج فت لجفدنمر) إجق خهنيو لجبت   .116
   لاتل  ع -عماان  ععاانجا لجالاان لج،اال ث ج،خ اات ولجلو،ياا  عم،ماال  يناخااو

 .ا 2009ع 1

و لجباايا ع مخلومااامنعااو و لجي اانن لجمينماار  اار لجباات   لجاااتيا) لجماا، و ولج .117
ع 1جبخان ع   -لج ديو لجفت ي،و جألد،نث ولجخ تع ب اتو  ععبللجت،م  لج،نف

  ا. 2012

ااااانله ع ااااات  لمااااالثمنت لجي ااااانن لج اااااتعر و  .118 لجمتيااااا، لجثبااااان ر  عإلتيااااا  ،م،
 .1994 ع1   عب تو  _ جبخن  علجفت ر

لجي نن لجبت خر )لتلمو  ار لجفسقاو با   لجاخص و لجماين ع مثا  ما  ماوتة  .119
عاانجا لجالاان لج،اال ثع  عاااللتل ج،الاانن لإلعسماار ي،ااول لجفمااو ع عدبااتة  لج

 .ا 2008 - ا  1429 ع1لاتل ع    -عمن  
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 ع عبللجولمااااا  لج،م اااااتهعع لجفسقاااااوع لجمااااا، و لجي ااااانن ولجاااااخ،ص) لجم،هاااااوا .120
ع 2جبخااااان ع   -لجمؤمماااااو لجانمفي،اااااو ج،لتلمااااان  ولجخ ااااات ولجلو،يااااا ع ب اااااتو 

 ا.  2014 – ا  1435

لجفت ر لجمفنصت وعسقلا دمخن ج لجخبل لج ت ارع  يانا عبال  لجي نن لجخبله .121
  ا. 2012موتينع ل.  ع  -،يلع للت لمو، ج، دنعو ولجخ تع لم  

لجلتلماان  لج، ويااو عخاال لجفااتن إجااق خهنيااو لجباات  لجثنجااثع م،ماال ،ماا    ك  .122
 ا.1980 - ا1400ع 1جبخن ع   -ينم  ع مخ وتل  للت ميلدو لج،ينةع ب تو 

لجمؤمماااو لجفت ياااو ج،لتلمااان  و  عخوتلجهااالى دااانلي  عننلتلمااان   ااار لجي ااا .123
 .2008 ع1   عجبخن  –ب تو   علجخ ت

لجااالتل لجمصاااو   ااار ع،اااوا لجالااانن لجميخاااو ع أ،مااال بااا   وماااف لجمفاااتو   .124
ه ع ل،ب اااا   أ،ماااال م،ماااال ياااات،ل ع للت لجب،اااااع  756دنجماااام   لج،،باااار)  

   . -موتينع ل. ع ل -لم  

 –لجبان تة  عللت لجخه او لجفت ياو عون ن مو لجم،اا علتلمن   ر ع،ا لج، و .125
 .ا 1976 ع  -ل عمصت

لتلماان   اار  ،ماا،و أصااوك لج،بااا ولج ااتيفو وخلتيااو لجمبنصاالع لج اا ق ع،اار  .126
 ا.2005 - ا1426ع 1جبخن ع   -،ن اع للت لجهنلهع ب تو 

ل بيبيااو  اار لجفسقااو باا   لجبخيااو ولجلالجااوع ل. مااف ل ،ماا   -لتلماان  ج ويااو .127
 ا.2005 - ا1426ع 1مصتع   -لجبن تة د، تهع ميلدو لآلللنع 

لجمتياا،  .لتو   اار لجدسّااو لجفت ي،ااو ) خ،ااو تؤي،ااو ال االة  ع لا، اات لج،خ،اانل .128
 .ا 1992 ع1   عب تو  –لجللت لجبي نل  علجثبن ر لجفت ر

لتو   ر ع،ا لاصوكع م،مل دانقت لجصالتع متيا، لاد،انث ولجلتلمان ع  .129
صيو ج، ه ل لجصلتع    ا.2003 - ا1424ع 2قا لجليص،

لالجاو لتلا ان لجاما  عخال لاصاوج   ع موماق با  مصا ،ق لجفب االل ع للت  .130
 ا. 2002ع 1لاول   ج،خ ت ولجلو،ي ع لم   موتينع  
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م،مال ع لف، ا  و اتح   ا ا 471)  لال   لاعان،ع عبل لجبان ت لجاتاانخر .131
 ا.1977- ا 1397عبل لجمخفا ي،نارع لجخن ت  ميلدو لجبن تةع مصتع 

تي،ااوع خوتلجاال   لجياانلمرع للت لباا  ،اا،ا ج، دنعااو ولجخ اات لجاالج   عخاال لجلن  .132
 ا. 2000 -ه 1421ع  1جبخن ع   -ولجلو،ي ع ب تو 

م اااااان  لجتوي،ااااار ومااااافل لجدااااان،عرع لجمتيااااا، لجثبااااان ر لج اااا  لجخنقااااال لالبااااارع  .133
 ا.  2005ع 4جبخن ع  -لجم تنع ب تو -لجفت رع لجللت لجبي نل

يمااانك د اااتع للت ّتيااان  لوت لجا،ماااو  ااار لج، اااوع مااالي،  أوجمااان ع لااات  ل. .134
 .12ج، دنعو ولجخ تع لجبن تةع  

 ع3   عجبخاان  –ب ااتو   عللت لجف،ااا ج،مس اا   عل ااول  عماات باا  أباار ت يفااو .135
 .ا 1981

ل،ب ا  و اتح  أ،مال  اا ع 204-150م،مل ب  إلتي  لج ن فر ) لجتمنجوع .136
-ه 1357م،مل  ناتع م دفو وص ،ق لجدانبر لج،،بار وأوالل ع مصاتع 

 .ا 1938

ه ع ل،ب اااااا   ل،ماااااان  عداااااان ع  456لباااااا  ،اااااا،ا لاخلجماااااار)   تماااااان    .137
 ا. 1987ع  2جبخن ع   -لجمؤممو لجفت يو ج،لتلمن  ولجخ تع ب تو 

 -تماااان   لجفاااالك ولجلو، اااالع ل،ب اااا   م،ماااال عماااانتةع للت لج ااااتو ع لجباااان تة .138
 ا.   1988 -ه 1408ع 2ب تو ع  

ت لج،يات لجتم،نخر لجخ،وه  ر  ول  ت،ا جالنن م بوياع مان،  لجمدانتكع لل .139
ه  1416ع  3مااوتينع   -جبخاان ع للت لج،يااتع لم اا  -لجمفنصااتع ب ااتو 

 ا. 1995 –

لجميتيو  ر ألن لجان، ع عبللج،،يا م،مل ،م  ع لجللت لجانمفي،او ج،خ ات  .140
 ا. 1988-ه 1397ع1ولجلو،ي  ولإلعس ع لجامن  تي،و لجفت يو لج، بي،وع  

 جبخان ع -ن ر لجفت ارع ب اتو لجمتليو لجفت يوع عبل ا إباتل ياع لجمتيا، لجثبا .141
 .ا1992
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مماااااان مو  اااااار لجخباااااال لجثباااااان ر ج،،للثااااااو لج ت يااااااوع  ااااااا  -مااااااؤلك لايااااااس  .142
ع  1لجاااللت لجبي ااانلع    -عباااللجت،م ع لجمتيااا، لجثبااان ر لجفت ااارع ب اااتو  

 ا. 2000

أعااسا لجخاادسلع  اامر لجاال   م،ماال باا  أ،ماال باا  عثماان  لجااذ بر)  ماا ت  .143
ااا  لجاااا،ل    ن أتخااانؤو علج ااا ق  اااف أ ااات  ع،اااق لجل،ب ااا  ه ع  748 ،ب،

متع مؤممو لجتمنجوع ب تو   ا. 1983-ه1402ع1جبخن ع  -صنجح لجم،

 ع1لاتل ع   -ماااااايمينل لجفخااااااول ع دماااااانا ق ااااااو ع و،لتة لجثبن ااااااوع عماااااان  .144
2001. 

لجم اتن  جميمين ين   م،ن يمهن ول بيبنلهنع مف ل بخيتللع مخ وتل  لج،م عل .145
  .  .ل–

نصاات ،ماا  ل.عباال لجخ و اانن لجبياانلرعفخااول   اار  اافت عباال لجماايم و يبن لج .146
 ا.2002 م،ملع للت لجخه و لجفت يوع لجبن تةع ل. ع

ه ع  905 ااتح لجلصااتيح ع،ااق لجلو اايحع ينجاال باا  عباالا لا، ااته)    .147
جبخاان ع  -ل،ب اا   م،ماال دنماا  ع ااو  لجمااولع للت لجالاان لجف،ميااوع ب ااتو 

 ا. 2000 -ه 1421ع  1 

ماا  لاصااوكع  ااهنن لجاال    ااتح لخباايح لج،صااوك  اار ليلصاانت لجم،صااوك  .148
ه ع للت لج،ياات ج، دنعااوع  684أبااو لجفد،اان  أ،ماال باا  إلتياا  لجبت،ل اار)  

 ا. 2004 -ه 1424 ع  -جبخن ع ل -ب تو 

 686)  ه ع ت اار لجاال   لاماالتلدنذه646)  ااتح ين يااو لباا  لج،نااان .149
 1جبخان ع   -ه ع ل،ب    أم   بالي  يفباونع للت لجالان لجف،مياوع ب اتو 

 ا. 1998 -ه 1419ع 

 ااتح لج،ماا ع لبااو لماا،ن  لبااتل يا لج اا تل،هع ل،ب   عبللجما اال لتياارع للت  .150
 ا.  1988 -ه 1408ع 1جبخن ع   -لج تن لإلمسمرع ب تو 

ه ع ل،ب ااا   م،مااال أباااو  656  أبااار لج،ل ااال)   خهاااج لجدسّاااوع إبااا اااتح  .151
 ه. 1426ع  1لج،   لبتل ياع للت إ،ينل لجلتلث لجفت رع  
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 اا وع للت لجمااينن ج، دنعااو ولجخ اات و لجلو،ياا ع نين جماانخيوع ما اال لجمن اال .152
 ا. 2008 1جخل ع  

اانل)    لجصاا،نح) .153 لاانف لج ااو وصاا،نح لجفت يااو ع لجاااو ته إماامنع   باا  ،م،
 -ه ع لااااح  أ،ماااال عبااااللج ،نت ع اااانتع للت لجف،ااااا ج،مس اااا  ع ب ااااتو  393

 ا. 1983ع  3جبخن ع  

لج، انتة لجص،نح  ر لج، و ولجف،واع خاليا متع ا،ر وأمانمو متع ا،رع للت  .154
 ا. 1975جبخن ع ل. ع  -لجفت يوع ب تو 

 عه  595)  لجبن اار لبااو لجوج اال باا  ت اال علج ااتوته  اار صااخنعو لجخ،ااو .155
 عللت لج،يااات لجفت ااار عل،ب ااا  ولتلماااو   أ. ل. مخصاااوت ع،ااار عبااال لجمااامي 

 .ا 2000 ع1مصتع    –لجبن تة 

 ،ما،ةلج تل، لجمل م،  اماتلت لجدسّاو وع،اوا ،بان   لإلعاان،ع ي، اق با   .156
 ا. 1982جبخن ع  -ه ع للت لجالن لجف،ميوع ب تو  749)   لجف،وه 

 ااات  لجا اااف عااا  مبنصااال لج ااانت ع خفمااان  ا اااياع للت لجخ،ااان   ج،خ ااات و  .157
 ا.  2002 -ه 1422ع 1لاتل ع   -لجلو،ي ع عمن 

ل اوت لجمدن،اث لجلالجياو  ار لج،،ما،و لجخممانويوع  –لجلن تلليو و ،م،و لج، و  .158
ع  2لجم اااتنع   -تيبيااان لج ااات ع لجااللت لجبي ااانلع،لجفااتن ج،يااايا بخاانخرع أ 

 ا. 2013

 أ،ماااال باااا  ع،اااار عااااتو  لا ااااتلح  اااار  ااااتح ل،ياااايص لجم،لاااانحع بهنللجاااال   .159
ع ل،ب اااا   عبللج،م اااال  خااااللوهع لجميلدااااو لجفصااااتي،وع  ا اااا 773)  لجماااادير
 ا. 2003ع  1جبخن ع   -ب تو 

للت   اان  عت ي،ااوع عصاات لجبخ وي،ااوع إل ااث ي ت،وياا ع لاات  ااانبت عصاا،وتع  .160
 ا. 1985ع 1لجفتل ع   -د للل

م،ماا،و   ،خاان ملياان ع مي اا  ماالي  مااوا،ع اااو  ماا تكع لتامااو  -لجفباا  .161
لجاويا ع  -عنجا لجمفت وع يصلت ن لجما،  لجو خر ج،ثبن و ولج،خو  ولآلللن

  ا. 2007مبلمبت -ه 1428ع  فدن   343لجفلل/ 
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 -للت لجهاااااااااالىع لجباااااااااان تة لجفب اااااااااالة لإلمااااااااااسميوع م،ماااااااااال عباااااااااال لجماااااااااالنتع .162
  اا.1403عمصت

 ع1و ج، دنعاااو ولجخ ااات  للت لاصااانج ع،اااا أمااانج ن لجبيااان ع ّااان،ه يماااو ع .163
 ا.1983 - اا1403

يااو ج،خ اات للت لجبت  دسّااو )لجمفاانخر ولجبياان  ولجباالي  ع أماا   أبااو ج اا عع،ااا لج .164
 ا.2006 - اا 1427 ع1عمن ع   –ولجلو،ي  لاتل  

ر  هااا ع،ااا لجلين اان لإلمااسمر )لتلمااو جماانخيو جمخاان ج ع،ماانل لاصااوك  اا .165
 ع1   عجبخاان  عللت لجمااللت لإلمااسمر عم،ماال م،ماال  ااوخ  ع،اار علجااخص  
 .ا 2006

ع،ا لجامنك لج، وه )لجمفنخرع لجبيان ع لجبالي   م،ماول ما،يمن  يانقو ع للت  .166
 ع لالميخلتيو.1995ع 1لجمفت و لجانمفيوع  

ع،ااااا لجلالجااااو لجفت اااارع  اااان ، لجلليااااوع )لجخلتيااااو ولجل ب اااا   لتلمااااو لنتيييااااو  .167
 .1996ع 1خبليوع للت لج،يتع لم  ع   ل ص ،يو

 .1992ع 3عمتع عنجا لجالنع لجبن تةع  ع،ا لجلالجوع أ،مل ميلنت  .168

ع،اااا لجصااات  )لتلماااو وصااا،يو  م،مااال أباااو لج،لاااوح  اااتيفع للت لجمفااانت ع  .169
 ا.1985لجبن تةع ل. ع 

ع،ا لج، و لجفناع  تل خنل له موما تع لات  ل. و  ا   وماف ع،يا،ع متلافاو  .170
نجاااك  ومااف لجم ،بااارع م،مااو يلااان  ااهتيو. للت   ااان  لجااخص لجفت اار  ل.م

 .1985عت يوع د لللع 

ميلااانت  عع،اااا لجمفااانخر ولالال  لامااات  ااار لجبااات   لجااااتيا )لتلماااو دسّياااو  .171
 ا.2004 ع يوع للت لجو نل جلخين لج دنعو ولجخ تع لالميخلتيوع مصت لجفت يوع

  ولج،ااانف ع لولصااعخاالمن خلولصاا  خ  ،ت)مبنت ااو لللوجي،ااو مفت ي،ااو آلجي،اان  لج .172
 ا. 2006 عل.   علجم تنعأ تيبين لج ت  عبللجمسا ع  تع

لجه  او لجمصاتيو عم،مل  ياته لجا،لت عميم و يبن لإللصنك لالبرلجفخول  و  .173
 .ا 1996 ع1مصتع    –لجبن تة  عج،النن



 املصادر و املراجع
 

 
 
 
 
 
 

 247 

لجفاااوخ،رع للت عااانجا لجفخاااول  لجصااا،يح ج،الاااننع لج اااتيف ،ااانلا بااا  عااانت   .174
 ه. 1419ع 1يت،موع   لجلو،ي ع ميو لجملجالن ج،خ ت و 

ن اان لج،تقاان ع لجخيماانبوته خلاانا لجاال   لج،ماا  باا   .175 م،ماال ّتل اان لجباات   وّت
 ا. 1962 ع -لجدنبر لج،،برع ل - ع للت لجالنع لجبن تةا  850)  

ع ه  395بار  اسك لج،ماا  با  عبالا لجفماايته)  اوع لج،اتو   ار لج، اا .176
ع للت لآل ااااان  لح جاخاااااو إ،يااااانل لجلاااااتلث لجفت ااااار  ااااار للت لآل ااااان  لجال ااااالة

 ا. 1980ع  4جبخن ع   -لجال لةع ب تو 

قولعاااااال  و ول اااااال ع أ،ماااااال لجتيمااااااوخرع م،ماااااا،و يلاااااانن  لج،ياااااات لجمبنصااااااله  .177
 ع مخ اااااوتل  اتيااااالة لجااااا،م ع م دفاااااو لجخاااااانح لجال ااااالةع لجاااااللت 9لجا ااااان)
 ا. 1999 -لجم تنع ليممبت -لجبي نل

جال،اانن عاا،  لجما ل أ،ماالع مخ ااوتل  لل،اانل ل  ،ما،و لايااس  عخاال لجااان، ع .178
 ا. 2005موتينع -لجفتنع لم  

للت قداانل   ،ماا،و لجفباا   لتلمااو  اار  ،ماا،و اااو  ماا تكع صااسح لماامنع  ع .179
 ا. 2007ع  1مصتع   -لج،ل ثو ج،خ ت ولجلو،ي ع لجبن تة

للت  عصااسح لماامنع   علجمخ اا  ) لتلمااو  اار  ،ماا،و يااول    ،ماا،و لج، ااو و  .180
 .  –ل  ع  –ل  عمصت –لجبن تة  علجمفنت 

 –ع للت لج ،يفاو ج، دنعاو و لجخ اتع ب اتو   لج، وع لج،ولوه د ،اوتةلج،،م،و و  .181
 ا. 2005ع 1جبخن ع  

ب اتو   عللت لج ،يفاو عأم   بت  يوع لت  اوتف  تلبي ار علج،،م،و لج وخنخيو .182
 .ا 1987جبخن ع  –

 علجلااااالويتلجاااااان،  مااااا  ياااااسك يلااااانن ) لجلت يااااا  و  ااااا  لجمااااايتيو  ااااار ألن  .183
 ع1   عل اااول  لجم بوعااان  لجا،ل تياااو عتلداااح لجفاااو ر علج، اااول    علجااابيسل
 .ا 1989

لجميلداااو لجلانتياااو  عه  380)  لمااا،ن  لبااا  لجخاااليا م،مااال بااا  علج،هتمااا  .184
 .ل.   مصتع –لجبن تة  علجابتى 
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لجمتياا، لجثباان ر  ع ااا عبااللجت،م  علجاااسا ع،ااا لال اال اار أصااوك لج،ااولت و  .185
 .ا 2000 ع2   علجم تن علجفت ر

) مالي  خلاته و ل بيبار جلتلماو لجي نداو  ع ر دسّاو لجي انن لإلقخانعر .186
أ تيبياان  عل. م،ماال لجفمااته  علجي ندااو  اار لجباات  لجف ااتي  خموذاااًن  علجفت يااو

 ا. 2002 ع2   علج ت ع ب تو 

 ع ع خااولته ماافوله أبااو ،ياالجي اانن لالباار) لجمداانلر ولإلاااتلل اار لللوجيااو ل .187
 .ا 2009 ع1   علجا،ل ت عب   لج،يمو

مومااا وجواين لجلماااث،س  إجاااق مومااا وجواين   ااار مومااا وجواين لجي ااانن )مااا  .188
 –ب اتو   علجمديو لجفت يو جألد،نث و لجخ ت عل. عبللجمسا ،يمت علج،ف  
 .ا 2008 ع1   عجبخن 

 - ااا  1425 ع34   علجباان تة عللت لج او   عماا ل ق اان ع ار لااسك لجبات   .189
 .ا 2004

ع  ااار لج،مااانخين  لجلللوجياااو مااا  م،نوجاااو ل صااا ،يو  ااار لجااالت  لجفت ااار لجباااليا .190
ع  1لجا،ل اااتع   -ي،ي،اااو بواااانلهع ب ااا  لج،يماااو ج،خ ااات ولجلو،يااا ع لجف،ماااو

 ا. 2009

 ع ا ا 817لجبنمو  لجم،ييع ماللجل   م،مل ب  يفبون لج، تو، دنله)    .191
 ا. 1952 ميلدو وم دفو مص ،ق لجدنبر لج،،بر وأوالل ع مصتع ل. ع

  بإ اااتل   تو اااوكع لااات   –لجموماااوعر ج،لللوجي،اااوع اااانك مو ااا،ت لجبااانمو  .192
لوخ ع للت م خنلتلع لوخ ع  –ع،لجل   لجماذونع لجمتي، لجو خر ج،لت،مو 

 ا. 2010ع 2  

جبخان . -أخ ول  لجين ع للت لجا ا ع ب اتو  قنمو  لجين  لجفصتهع لجين  .193
   .-ل

اتلل لجبتللة  ر لجي نن لاصوجر )لإلملتلل ايو و  .194  عل. ي، اق تم ان  علالا
 .ا 2011 - ا  1432 ع2   علاتل  –إت ل  ععنجا لجالن لج،ل ث
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الجااوع ،م اال ج،م االلخرع  .195  -لجمتياا، لجثباان ر لجفت اارع ب ااتو لجبااتللة ولوج اال لجل،
 ا. 2003ع  1لجللت لجبي نلع  

 ق اانين لج اافتيوع توماانا اناودمااو ع لتامااو  م،ماال لجااوجر ومداانتك ،خااو ع .196
 . 1988ع  1للت لودبنكع لجللت لجبي نلع  

 ع،اوك ل،ب ا  لجلاتلث  –لجفت ار ق و  ألبي،او ) لتلمان  خبلي،او  ار لجلاتلث  .197
 - ااا  1409مصااتع  –لجباان تة  عميلدااو لجمااخ،و ععباال لجمااسا م،ماال  اانتو  

 .ا 1988

لتلا ان ج وياو ما  لجبات   لجااتيا  ع لجب و  م  ج و لجبات   )مفااا أج،ان  و  .198
عبالا أ،مال لجالخ،و ع ميلداو نما ميبنلر وم،مل ، ته مفصتلخر و م،مل د
 ا.  2007ع 1خن ع   جب –خن تو ع ب تو   –جبخن  

مخ اوتل   ع وّت   نبتمن ع لت   ن ماو لجا و ار علجبوك لج،،م،ر ج،،للثو .199
 .ا 1995 ع  .ل عموتين –لم    عو،لتة لجثبن و

لجاللت  عم،مل عن وت لجمويح علجاو وبين  لجخ،وه ب   ملتملر لجدصتة و لج .200
 .ا 1986 عبخ ن،ه  –للت لجالن لجو خيو  عمصتللو -لجامن  تيو ج،خ ت 

ت ع لااات  خفااايا لج،مصااارع مخ اااوتل  ال  دااانلجالنداااو  ااار لتااااو لجصااا،تع تو  .201
 ا.  1970ع 1موتيوع   -و،لتة لجثبن وع لم  

 478)  لجااااويخرأبااو لجمفاانجر عباااللجم،ك باا  عباالا  لجان يااو  اار لجاااالكع .202
م دفو عيماق لجدانبر لج،،بارع لجبان تةع ل. ع  علح   وقيو ،م  م،مل ع ا 

 ا. 1979 - ا 1399

  عا اااا 180 بوياع أباااار د اااات عمااااتو بااا  عثماااان  باااا  قخباااات)  ماااا علجالااانن .203
مصاتع -لجبان تة عميلداو لجيانخار ع  عبللجماسا م،مال  انتو  ب   و تحل،
  ا. 1988 –ه  1408ع  3 

ع لج،ااا  بااا  عبااالا بااا  ماااه  بااا  أباااو  اااسك لجفمااايته  عيلااانن لجصاااخنعل   .204
 علح  ع،ر م،مل لجبانوه و م،مل أبو لج،   إباتل يا عه  395مف ل)  

 .ل.   ع2   عمصت علت لج،يت لجفت رل
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متلافااو و  اادي ولاالق  ع م،ماال  عيلاانن لج ااتل،ع ي، ااق باا  ،ماا،ة لجف،ااوه  .205
 اا  1415 ع1جبخان ع    –عبللجمسا  ن   ع للت لجالن لجف،مي،اوع ب اتو  

 .ا 1995 -

 ع ا اا 175لجفاا  ع اباار عبااللجت،م  لجي، اا  باا  أ،ماال لج،تل  االه)   يلاانن .206
م،ماااا،و  -ا لجماااانمتل رع للت لجت اااا ل ج،خ ااااتلااااح  مهااااله لجمي،وماااار ولبااااتل ي

 ا.  1981لجفتل ع  -لجمفناا ولج،هنت ع د للل

لجلخ،ي  وع و  لاقنويا   ار وااو  لجل ويا ع م،ماول با   ع  ،بن  لجا ن   .207
 اان   ع  ع تل،دااا و ااد ا  م،ماال عبللجمااسا ا اا 538عماات لج،مي ااته)   

 . ا 1995 -ا  1415ع 1جبخن ع   -للت لجالن لجف،ميوع ب تو 

ي اااف لاماااتلت  اااتح لجمخصاااف ع،اااق لجمخااانتع أباااو لجبتيااان  ،ااان   لجااال    .208
 .ا 1986 - ا1406ع1جبخن ع    -ع ب تو لجخم،رع للت لجالن لجف،ميو

لج،ما  با   وماف)  ي ف لجمتلل  ر  تح لاتيل لإلعلبانلع لجم ،هات لج،،،ار .209
 .ا 1996 عقا –ع ميلدو مص ،وه  ا  726  

لإلعاساع  انله خهاتع للت لج،يات  ر لج، او و  لجا،نين  لجلولص،ي،و ولإلل،صنجي،و .210
 .ا2003 ع1   علإلتل  –عمن   عج، دنعو و لجخ ت و لجلو،ي 

 ع ا ااا 1094لجا،ي،ااان ع لجا،اااوه أباااو لجدبااانل أ اااون بااا  موماااق لج،مااا خر)    .211
ل لجمصاااتهع مؤمماااو لجتمااانجو ج، دنعاااو ولجخ ااات لاااح  عااالخن  لتويااا  وم،مااا

 ا.1998 -ا  1419ع  2جبخن ع   -ولجلو،ي ع ب تو 

 عماوتيو –،،ان  عمتيا، لإلخمانل لج، انته  عمخذت عي،ن ر علجلالجولج،من  و  .212
 .ا 1996 ع1 

ع أبااار لج، ااا  امااانك لجااال   م،مااال لبااا  مياااتا جمااان  لجفاااتنع لبااا  مخلاااوت .213
ل م،ماال أ،ماا ع لااح  عباالا ع،اار لجاب اات و ا اا 711   لا تيباار لجمصااته)

  . ل. مصتع – ن ا م،مل لج نذجرع للت لجمفنت علجبن تة ،من ا و 
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 ع إعلخااق ا اا 852)  باا  ،ااات لجفماابسخرأ،ماال باا  ع،اار  جماان  لجم اا،ل ع .214
للت لجد اااااان ت  -دا عبااااااللج،لنح أبااااااو ّاااااال، ع ميلدااااااو لجم بوعاااااان  لإلمااااااسمي،و

 ا. 2002 -ا  1432ع  1جبخن ع   –لإلمسمي،وع ب تو  

لجمتياااا، لجثباااان ر  ع ااااا عبااااللجت،م  علجم اااا،ل  أو لجلاااااوثت لجفب،اااارلج،ماااان  و  .215
 ا. 1998ع  1جبخن ع   –لجم تنع ب تو   –لجبي نل  لجفت رع لجللت

الجاااوع مخاااذت عي،ن ااارعلج،مااانخي،  .216 ع 1متيااا، لإلخمااانل لجباااومرع ،،ااانع   ن  ولجل،
  ا . 1996

أ،مال مالل ع عانجا  عجمنخين  لجخص)خ،او ماخهج جل،، ا  لجي انن لج افته  .217
 .ا 2007 ع ل.   علاتل  –عمن   علجالن لج،ل ث

 -لجبنلت لج ،لجاااارع للت ،ااااولتع ب ااااتو لج،ماااانخين  وخلتيااااو لجلولصاااا ع عباااال .218
 ا. 2003ع  1جبخن ع  

اا ع للت لجالاانن لجال اال  –لج،ماانخين  لجولي،يااو  .219 ماالي  خلااتهع أ،ماال لجملوي،
 ا. 2010ع  2جبخن ع   -لجمل،لةع ب تو 

لج، اااو ولجلولصااا  لقلتلدن  جمااانخي،و ج،لولصااا،   لج ااا،هر ولجالااانبرع عباااللجا،    .220
 ا. 2000ع ل. ع لجا،ل ت -متلن ع للت  وموع لجا،ل ت

ع 1ملة  ار لج دا ع لجاللت لجبي انلع  لجف لوهعولج،انفع أبو ديت لجف، لج، و  .221
 ا. 2006 -ا  1426

 ع) لتلماااو  ااار صاااخنعو لجخصاااوص لإلعسمي،اااو و ل،، ،هااان لج، اااو لإلعسمي،اااو .222
 .ا 1998 ععم،ن  عمخ وتل  للت لجهسك ج،لتامو ععبللجملنت اولل

   عمصات علت لجخ ات ج،انمفان ل عم،ماول عين او عج و لجي نن لجمينمر .223
 .ا 2005 ع1

 ع1   عجبخااان  -ب اااتو   علجميلداااو لجفصاااتي،و عم،مااال ي ااان  عج اااو لجف اااو   .224
 .ا 1999
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إعاللل و لباليا   مي،او  ما ل  ع) مبنت ان   ار  ،ما،و لج، او  لجمفخقلج، و و  .225
 –ب ااااتو   عمخ ااااوتل  لإلياااالس  علجااااللت لجفت يااااو ج،ف،ااااوا خن ااااتو   عأ،ماااال
 .ا 2010 - ا  1431 ع1   عجبخن 

لج، و ولجلالجوع علخن  با  ذتيا ع ) تلل وخلتيان  ع مخ اوتل  لل،انل لجالانن  .226
 .1981 ع -لال نع ل –لجفت رع  لم  ع م ند  أجف دنل 

للت  لجملي اا  ولجلولصاا   م،نتقاان  لجفااتن ولج ااتنع م،ماال خوتلجاال   أ نيااوع .227
 1414ع 1 بخان ع ج -ع ب اتو ج،لتلمان  ولجخ ات ولجلو،يا  لجمخلين لجفت ر

 ا. 1993 -ا 

  عا ا627لاث ات) لجمث  لجمان ت  ار ألن لجانلان ولج انعتع  اينللجل   با   .228
   ا. 1998ع  1جبخن ع   -للت لجالن لجف،ميوع ب تو 

 ع ا  548مام  لجبين   ر ل،م ت لجبت  ع لج بتمر لج،   ب  لج،م )   .229
جبخااااان ع -لاااااح  جاخاااااو مااااا  لجف،مااااانلع مخ اااااوتل  مؤمماااااو لاع،مااااارع ب اااااتو 

 ا. 1995-ا 1415

م،نلتل   ر لجميم وجواينع م،مل لجماّت خرع للت لجثبن او ج،خ ات ولجلو،يا ع  .230
 ا . 1987ع  1لجم تنع   -لجللت لجبي نل

 ع218   ععانجا لجمفت او عمص ،ق خنصف .ل عم،نوتل  م  لجخثت لجفت ر .231
  .1997 – دن   علجاوي 

 ع ا ا 666ديت ب  عباللجبنلت )   لجتل،ه م،مل ب  أبر ميلنت لجص،نحع  .232
 1336ع  7 اكع لجم دفاو لام تياو دنجبان تةع  ر بلتل داا  م،ماول ين ت عخ
 .ا 1918 – ا 

مخااااان ج ل،، ،هااااان جاااااألللل لج، اااااوه   لج،مااااانخيو )أعسمهااااان ومدنل هااااان و لجماااااللت  .233
 .ا 2005 ع  .ل علجا،ل ت عللت لال ن ج،خ ت علجلولص،ر 

ااايم و يبنمااالي  إجاااق  .234 مخ اااوتل   ع،نمااال أباااو ،يااالمااا ،ل قنماااا و خصااات  علجم،
  .ا 1987  ع-جبخن ع  ل –ب تو   عع و  
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مااالي  إجاااق لج،مااانخين ع تو  ااات منتلااان ع لااات  عباااللجبنلت لجمه اااتهع متيااا،  .235
 ا. 2007ع  1جبخن ع   -لتلمن  لجو،لة لجفت يوع ب تو 

مخ اوتل   ععاسل  ان ت عملتمو  تلخي،وت  ما   وتيهانيمت إجاق  نبتمان  .236
 .ل.   عب تو  عمتي، لإلخمنل لجبومر

 عللت لجالاان لجف،مي،ااو عداان  لجي،اانار علجخ،ااو لجفت اار متلعاانة لجمين اان  اار .237
 .ا 2008 ع1   عجبخن  –ب تو  

م  لجبخ ويو إجاق لجل،يياك ع عباللجف،ي، ،ماولةع م،ما،و عانجا لجمتلين لجم،لدو) .238
  ا. 1998 ع م ند  لجتمنجوع لجاوي ع ل. ع  232لجمفت و) 

ماا  ملتو - اان -ياات لج،ماانخر لج،اال ث) لااولوتو لجمتااا  ولجلالجااو  اار لج، .239
 ا. 2000ل.  ع  ل تيبين لج ت ع ب تو ع  ع لت  عبللجبنلت قخ خرعو يتو  

 أبر لج،مااا  ع،ااار بااا  لج،مااا   بااا  ع،ااار عمفااانل  لجااااو تماااتوف لجاااذ ن و  .240
 -لجميلداااو لجفصاااتي،وع صااا لل عإعلخاااق داااا  يمااانك ،مااا  متعااار علجممااافوله
 .ا 2005 - ا  1425ع1ب تو ع   

للت إ،يانل  ع ا ا 505 ) أباو ،نمال لج ،لجار علجمملص،ق م  ع،ا لاصوك .241
 .ا 1997 ع1   عجبخن  علجلتلث لجفت ر

لجو ع،ق لج،نع،ي،و و ل  .242 لتلمو صت ي،و لالجي،و إ،صن ي،و لجم،فوجي،و ) جم لبن  لجل،
 ا. 200ع 1لج،ل ثع لاتل ع     ع م ف لجل    ا لج،بتللع عنجا لجالن

 ع ا ا 770)   أ،مل ب  م،مل ب  ع،ر لج، ،اومر لجمباتر لجمصدنح لجُمخ تع  .243
 ا. 1987جبخن ع -ميلدو جبخن ع ب تو 

ِّ و ل،، ااا  لجي ااانن ) لتلماااو  .244 لجمصااا ،،ن  لامنمااايو  ااار جمااانخين  لجاااخص،
ان   ععنجا لجالن لج،ل ث عخفمن  بوقت،ة .مفامي،و  ع ل  ع1لاتل ع    –عم،

 .ا 2009 - ا  1429

مصاااا ،،ن  خبلي،ااااو ودسّي،ااااو  اااار يلاااانن لجبياااان  ولجل،باااا ل  ج،ااااان، ع لج اااان ل  .245
 . 1995ع  2رع للت لجب،اع لجاوي ع  لجبو  ي
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لجمفاااانخر  اااار ع،ااااا لاماااا،ونع مصاااا ،ق لجصاااانوه لجاااااويخرع للت لجمفت ااااو  .246
 ا. 1993لجانمفي،وع مصتع 

مفاا لالدنلع ينقو  لج،موهع لح  إ،من  عدن ع للت لج تن لإلمسمرع  .247
 ا. 1993ع 1جبخن ع    –ب تو  

، ااق ،ماانا لجاال   و مفاااا لج،ماانخين  لج،ل ثااوع ماانمر عي،اانل ،خاانع و يااتيا ي .248
 .1997ع 1خا ن لجتي ع ميلدو جبخن  خن تو ع جبخن ع   

مفااااااا مصااااا ،،ن  أصاااااوك لج،بااااااع ق ااااان مصااااا ،ق مااااانخوع للت لج،يااااات  .249
  ا. 1420ع 1جبخن ع    –لجمفنصتع ب تو  

لالنع ماااااله و  دااااو و ينماااا  اااااا لجمصاااا ،،ن  لجفت يااااو  اااار لج، ااااو و مف .250
 ا. 1974ع 1جبخن ع    –لجمهخل ع ميلدو جبخن ع ب تو  

 –لجمفاا لجم،ص،   ر لالنع م،مل لجلخارع للت لجالان لجف،مي،اوع ب اتو   .251
 ا. 1999جبخن ع ل.  ع 

جبخاان ع ل  –لجمفاااا لج،،ماا،رع ام اا  صاا، دنع للت لجالاانن لج،بخاانخرع ب ااتو   .252
 ا. 1982. ع 

 امهوتياو مصات لجفت ياوع –لجمفاا لج،،م،رع مام  لج، او لجفت ياوع لجبان تة  .253
 ا. 1983 -ا  1403 لام تيوع ل.  ع ند لجم  ؤو  لجه  و لجفنمو ج 

لجمفاا لجم،هات  اج،ان  لجبات   لجااتياع م،مال  اؤلل عباللجدنقرع للت لج،ياتع  .254
 ا. 1986جبخن ع  –ب تو  

 ع ل،ب اا  ا اا 395مفاااا مباان ي  لج،، ااوع اباار لج،ماا   أ،ماال باا   اانت )  .255
،ياا ع و اادي  عبللجمااسا م،ماال  اانتو ع للت لج،ياات ج، دنعااو ولجخ اات ولجلو 

 ا. 1979 -ا  1399

 4لجبن تةع ميلداو لج اتو  لجلوجي،اوع  -لجمفاا لجومييع مام  لج،، و لجفت ي،و .256
 ا. 2004 -ا  1425ع 
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 -لجماايمين يو -مفت او لآلياات  ماالي  إجاق لجمخاان ج لجخبليااو لج،ل ثاو) لجبخ ويااو .257
عاااولل ع،ااارع لجمتيااا، لجثبااان ر  -ماااف ل لج خمااار -لجل،يياااك ع عبااالا لباااتل يا

 ا. 1996ع  2جبخن ع   -تو لجفت رع ب 

 ع1  عمصات–لجبان تة عللت لج،يات لجفت ار ع،م   ب  علجمفخق  ر لجدسّو .258
 .ا 1998 – ا  1418

م خر لج،ب ن ع  يلن لاعنتينع امنك لجل   عبلا ب   ومف ب  أ،مل  .259
ا جاا وو ا  ،ول ايا و هنتما ،ما  ا  761لب    نا لاخصنته)    ع قل،

 اااا  باااالي  يفبااااونع للت لجالاااان لجف،مي،ااااوع ،ماااالع أ اااات  ع،يااااا وتلافااااا  أم
 ا. 1998 -ا  1418ع  1جبخن ع   -ب تو 

إمااسل لجبن اار أباار لج،ماا  عبااللجادنت  لجم خاار  اار أبااولن لجلو، اال ولجفاالكع .260
 ع ل،ب اا  د  ااتل    ااا ،ماا  ع مولافااو  لبااتل يا ا اا 415لاماال دنله)   

 ا. 1960ع  1ع و،لتة لإلت نل لج،ومرع مصتع  مليوت

ل. مي اااانك عنصاااارع مؤممااااو  علجخباااال  اااار ألن لجااااان، نجي،ااااو و م،اااان يا لجام .261
 .ا 1981 ع2   عجبخن  –ب تو   عخو  

نار عم،لنح لجف،وا .262  626)  أبو يفباون با  أبار ديات م،مال با  ع،ار لجماي،
 .  .ل عجبخن  –ب تو   عع للت لجالن لجف،ميو  ا 

مؤممااااو  عل. م،ماااال ي اااات لج،،ااااولخر علجم،صاااا   اااار لاااانتيق لجخ،ااااو لجفت اااار .263
 .ا 1979 – ا  1399 ع1   علجتمنجو

ااان لاص،هنخرعلج،مااا   بااا  م،مااال بااا   .264 م،اااتلل  أج،ااان  لجبااات   لجااااتياع لجتّل
-لم ااا   ص،ول  عااالخن  للوولهع للت لجب،ااااع  عل،ب ا ااا 425لجم، ااا ) 

 ا. 2009 -ه 1430ع 4  عجبخن -ب تو لجللت لج نمي،وع  -موتين

خ اااوتل  م عل. لجااا،ولوه د اااوت،ة عم،هاااوا لجي ااانن  ااار  ،مااا،و مي ااا    وياااو .265
 –مصات  علجه  او لجفنماو ج اؤو  لجم اند  لام تياو علجما،  لاع،ق ج،ثبن و

 .ا 2000 ع1   علجبن تة
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مبنصاال لج ااتيفو لإلمااسمي،وع م،ماال لج اان ت باا  عن ااوتع ل،ب اا  ولتلمااو   .266
لاتل ع  -م،مااال لج ااان ت لجميمااانوهع للت لجخ،ااان   ج،خ ااات ولجلو،يااا ع عمااان 

 ا.    2001 -ا  1421ع  2 

ك لج،نمااااااارع للت لج اااااااتن مبنصااااااال لج ااااااا .267 تيفو لإلماااااااسمي،و ومينتمهااااااانع عاااااااس،
 ا. 1993ع 5جبخن ع   -لإلمسمرع ب تو 

أ. ل.  اااو،ه لجمااا ل  علجلب ااا  جدسّي،اااو عخااال لجاااان،   ااار لجبيااان  و لجمبااان ي  ل .268
 .ا 2005 عل.   علجبن تة عميلدو لاخا،و لجمصتي،و ععبلت ،ا

ل،ب اا   م،ماال  ع ا اا 808)  عبااللجت،م  باا  ي،االو   عمبلمااو لباا  ي،االو   .269
 ا. 2004 – ا  1425ع 1لم   ع   ععبلا لتوي ع للت يفتن

 ع ا ا 548)  لج هتمالنخر ابر لج،الح م،مال با  عباللجاتيا لجخ، علجم،  و  .270
ع 2جبخااان ع   -ل،ب ااا   أ،مااال  همااار م،مااالع للت لجالااان لجف،مي،اااوع ب اااتو 

 ا.  1992 -ا  1413

عمان   عن  ج،خ ات ولجلو،يا للت لج،تقا عإباتل يا لجمانمتل ر عم  أمنج ن لجبات   .271
 .ا 1987 – ا  1407 علاتل  –

لجمخ،اااااق لجاااااولي،ر  ااااار لج،يااااات لج، اااااوه لجفت ر لإلملاااااللل ولاوصاااااوكع أمااااال  .272
 ا. 2006 -ا  1427ع  1لجم تنع   -لجملوي، ع للت لامن ع لجت ن 

لجم،لباق لجمصاته ج،باالل  و  عم،مال ع،ار لجاااتله عما  لج،للثاو إجاق لجفوجمااو .273
 .ا 2001 ع1  علجلخميو

ع اان م،ماال  عمخاان ج لجاالت  لجخ،ااوه  اار لجفاانجا لجفت اار  اار لجباات  لجف ااتي  .274
 .ا 2002 ع1   علاتل  –عم،ن   عللت لإلمتلل عمومق

-لجباااان تة مخاااان ج لجخباااال لجمفنصااااتع صااااسح   اااا ع للت لآل اااان  لجفت يااااوع  .275
 .ل.   مصتع

جبخان ع  -لجمخ  ع م،مال ت ان لجمل،اتع للت لجلفانت  ج،م بوعان ع ب اتو  .276
 ا. 2006 -ا  1427ع  1 
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 ععاانجا لجالاان لج،اال ث علجد،ااث لجدسّاارع مااف ل لجخ،يااتلجمخهاي،ااو لاصااوجي،و و  .277
 .ا 2012 ع1   علاتل  –إت ل 

لااح   ع ا اا 773)  بااو إماا،ن  لج اان برأ ع اار أصااوك لج ااتيفو لجمول باان  .278
 ا. 1996 -ا 1416 ع  -جبخن ع ل –عبلا لتل،ع للت لجمفت وع ب تو  

 – ي،ااوع ع،ار ،اتنع مفهاال لإلخمانل لجفت ارع ب ااتو  لجموماوعو لج،،ما،ي،و لجفت  .279
 ا. 1986ع 1جبخن ع   

 2 ع لجاااااللت لجملومااااا ي،و ج،خ اااااتع لاااااوخ ع  Larousseموماااااوعو لجبااااات  ) .280
 ا.  2011ع

)   ع،ار لجلهانخوه  ب  موموعو ي ن  إص س،ن  لج،خو  ولجف،واع م،مل .281
 –ع لااح  ل. ع،اار ل،ااتوفع ميلدااو جبخاان  خن ااتو ع ب ااتو   ا اا 1158دفاال 
 ا. 1996ع 1ن ع   جبخ

 ا.2001ع2ع ب تو / دنتي ع  الالخل لج،،م،ي،وع مخ وتل  عويلل موموعو  .282

 ع) لتلمو مول،خو ب   لجبليا و لج،ل ث مو وعن   ر خلتي،و لجخ،و لجفت ر .283
 –لم اا   عللت لج،ماان  ج، دنعااو و لجخ اات و لجلو،ياا  عل. ،  اات ّاان،ه ،ل اال

 .ا 2010 ع1   عموتين

مااااو لجماااا ،ل م،ماااال ،ماااا   لج د  داااان رع لجم اااا،ل   اااار ل،ماااا ت لجباااات   .284 ع لجفس،
 -ا ا1417ع 1جبخان ع   -مخ وتل  مؤممو لاع،مار ج،م بوعان ع ب اتو 

 ا.  1997

لجاالالجر ع م،ماال ،منمااو  -لجخ،ااو ولجلالجااو) ماالي  جلتلمااو لجمفخااق لجخ،ااوه  .285
 ا. 2000-ا  1420ع  1مصتع   –عدنج،  فع للت لج تو ع لجبن تة 

 لجااااولتهع م دفاااو لجمامااا  لجف،مااار لجفتلقااارعخ،اااو لجمفااانخرع ل. عبللجمااالنت  .286
 ا. 1987 د لللع

ل اااااول  لجم بوعااااان  لجا،ل تياااااوع لجمااااان،و لجخ،اااااو لجاااااولي،رع صااااانجح ب،ف ااااالع  .287
 ا. 1994ب  عيخو ع لجا،ل تع ل. ع  -لجمتي،يو
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للت لجبات لج،بخانخر ج، دنعاو و  عأ،مل م،مل  نت  علجبت  لجخللل  ر لج، و و  .288
 .ا1989 – ا  1409 ع1   ع جبخن –ب تو   علجخ ت

لااح  م،ماال أبااو  علبااو لجبتياان  لاخداانته  عخ، ااو لاجداانل  اار  دباان  لالداانل .289
 .ا 1998 – ا 1418 عل.   علجبن تة عللت لج،يت لجفت ر علج،   أبتل يا

لاانليميااااو لج،ل ثااااو ج،الاااانن  لجااااخص، ولجي اااانن ولإلل،صاااانكع م،ماااال لجفباااالع .290
 ا. 2005ع  1مصتع   –لجانمفرع لجبن تة 

نن)لتلمااو  اار ع،ااوا لجباات   ع م،ماال عبللجدنمااي ع االع ميلدااو لجااخص، ولجي  .291
 ا.  2009ع 1مصتع   -لاللن ج، دنعو ولجخ ت ولجلو،ي ع لجبن تة

للت لجم مو   علت  م،مل اولل لجمص،ح ع لي،ن   ند ن ل علجي ننلجخص، و  .292
 .ا 2013 ع1   عد للل عج،لتامو و لجخ ت

للياكع ع  ان  ر ولجلللوجر )إملبصنل لجد،ث  ر لجمين  لجلالجن يلجخص ولجم .293
 ا. 2000ع  1  ب تو ع أ تيبين لج ت ع لتامو  عبللجبنلت قخ خرع

ميلدااو جبخاان    اار لجام،ااو لجفت ي،ااوع مصاا ،ق ،م االةع ولجاات ي خلاانا لإلتلداان  .294
 -جوخامان ع للتلودانت ج، دنعاو -خن تو ع لج تيو لجمصاتيو لجفنجمياو ج،خ ات

 ا. 1997ع  1لجبن تةع  

 ويااوع لاات  م،ماال ماابيسع للت لجلخااويت ج، دنعااو و خلاانا لجي ااننع مي اانك  .295
 ا. 1984ع 1لجخ تع جبخن ع   

للت لج اااااتن  ععباااااللجبنلت لجمه اااااته  عخلاااااتل   ااااار لجلاااااتلث لج، اااااوه لجفت ااااار .296
 .ا 1993 .1   عب تو  علإلمسمر

لجبيااااان  ّياااااو ولالبياااااو عخااااال لجاااااان،  مااااا  يسك)لجخلتيااااان  لج،مااااانخيو ولجدس .297
ول  لجم بوعان  لجانمفياوع لجا،ل اتع ل. ل  ع م،مل لجص  ت بخنخرع ولجلب   
  ا. 1983 ع 

للت  عم،ماااال لجصاااا  ت بخاااانخر علجدسّيااااو عخاااال لجفااااتنلجخلتياااان  لج،ماااانخيو و  .298
 .ا 1986 ع1   عجبخن  –ب تو   علج،للثو
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لتامااااااو  تعاااااال  ع تو اااااات  ماااااار  ااااااوكع-يااااااو خبليااااااوتؤ -خلتيااااااو لإلماااااالبدنك .299
 ا. 1992عبللجا،  ع للت لج،ولتع لجسذقيوع ل. ع 

 عولجدسّ ا   لجفاتنبا    سما،و لج، او لجمفنصاتي    فانك لجاسمي،اوخلتي،و لا .300
 . ا 1994ع انمفو لجاوي  مخ وتل  ع د دن رلج ن ا   نجن م ل

لجمؤممااو  ع ن مااو  د،اانك بتيااو علجخلتيااو لاجمااخي،و عخاال توماان  اناودمااو   .301
 .ا 1999 عل.   عجبخن  علجانمفي،و ج،خ ت

مو خبلي،و  .302  ععباللجا،   ااولللت  تعال  عت  مر  وجنتو  عخلتي،و لجل،اا،ب،ر)مبل،
 ا. 2004 ع1   عموتين –لج،سذقي،و  عللت ،ولت ج،خ ت و لجلو،ي 

 عما،ت يانلا لج اا ته  ع   ر لجخبال لالبار لجفت ار لج،ال ث خلتي،و لجلولص .303
ااان   عدنبااا  –لجفاااتل   عمؤمماااو للت لجصااانل  لجثبن ي،اااو  ع1   علاتل  –عم،

  .ا 2011 – ا  1432

 –مخ ااوتل  ي،يااو لآلللن  ع اايته لجمبيااو  عناي،ااو  اار لج، ااولجخلتي،ااو لج،ا .304
 .  –ل  ع -ل علجا،ل ت عانمفو مخ،ودو

 علج،ماااانخي،وي،ااااو ماااا  يااااسك لجلتلماااان  لجدسّيااااو ولجمخ بي،ااااو و لجخلتيااااو لج،انا .305
لجااااااللت  عم دفااااااو لجخااااااانح لجال اااااالة عللت لجخن اااااات ج،ثبن ااااااو عم،ماااااال  ااااااتو 

  .ا 2005 ع1   علجبي نل

لت لجمصااتي،و صااسح لماامنع  ع لجاال ع،و بااوك ّااتلي خلتي،ااو لجمفخااق  اار  ،ماا .306
 .2005 عل.   علجبن تة علجلو،ي لجمفولي،و ج، دنعو ولجخ ت و 

يااتيا ،ماا   خنصااح لجينجاالهع للت  خلتيااو لجمفخااق  اار لجلتلماان  لجخ،ويااوع .307
 ا. 2006 -ا  1427ع  1لاتل ع   -ص،نل ج،خ ت ولجلو،ي ع عمن 

لج، ااااوه لج،اااال ثع خهاااانل خلتيااااو لجخ،ااااو لجفت اااار  اااار  ااااول مخاااان ج لجخلاااات  .308
 -ا ا 1408ع  2لاتل ع   -للت لجد  ت ج،خ ت ولجلو،ي ع عمن   لجمومقع
 ا. 1987

لجخبل ولاما،و ي،و با   لجخلتي،او ولجل ب ا ع عالخن  با  ذتيا ع مخ اوتل  إل،،انل  .309
 ا.  1989ع 1لجالنن لجفتنع لم  ع  
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لجمتيا،  ج اذلمرعع عبالا للجخبل لجثبن ر) قتللة  ر لالخمن  لجثبن يو لجفت يو  .310
 .ا 2001 ع2  علجم تن –لجللت لجبيلنل جبخن ع -ب تو  علجثبن ر لجفت ر

 ا. 1983ع 1ع للت لج ،يفوع ب تو ع   لج،للثوع عبللجمسا لجممل،هو  لجخبل .311

ل.  عد االلل عم دفااو لجمفاانت  عل. للول ماان،وا علجخباال لجمخهااار عخاال لجااان،  .312
 .ا 1960 ع 

ج،بن ااار خنصاااتلجل   عبااالا بااا   عخهنياااو لجماااوك  ااار  اااتح مخهااانف لاصاااوك .313
 ع لاا ج ف اماانك لجاال   عبااللجت،يا باا  لج،ماا  ا اا 685عماات لجبي اانوه)  

 ع ومفا ،ول يا لجمممنة) ُم، ا لجوصاوكع ج اتح خهنياو ا  772لآلمخوه)  
 . -ع ل لجموك ع ل ج ف  م،مل بي   لجُم يفرع عنجا لجالنع ل. 

اناي،وععباالا مبنت ااو أماا،و ي،و  –لجوصاانين لالبي،ااو إجااق لجباات  لجتلداا   اتي،ااًن  .314
 . ا2011 ع 1  جبخن ع -لجبه،وكعلاخل نتلجفت رع ب تو 

لجولي،و ولجبخيو) مبنت و ولي،يو جدف  ق نين لجلتي ن  ر لج، و لجفت يو ع  .315
 ا. 1987لجم تنع ل. ع  -مخ وتل  عين ع لجت ن  أ،مل لجملوي ع

ماان و ي،اان  لاعياان  و  .316 جاال،   أ،ماال باا  ن   اام  لاباار لجفد،اا عأخداانل أبخاانل لج،،
اااال باااا  ي،،ااااان  ) للت  عل،ب اااا   ل. إ،ماااان  عد،اااان  ع ا اااا 681 – 608م،م،

 .ا 1978 – ا 1398 عل.   عب تو  عصنلت

،ما   عملتمو  تلخي،وت  ) لجخلتي،او لجخبلي،او لجلولصا،ي،و   وّت   نبتمن  و  .317
 –ب اااتو   علجم اااتن –لجاااللت لجبي ااانل  علجمتيااا، لجثبااان ر لجفت ااار عمصااال، 
 .ا 2005 ع1   عجبخن 

 

َالرسائلَوَاألطاريحَالجامعيّةََ:ا َثاني َ
 لتلماو لللوجي،اوع -إملتلل ايو لجلولص  لج، وه  ر لف،ايا ولف،،اا لج، او لجفت ي،او .318

وتق،ااوع ي،يااو  – اا دنخر لج  ،اانع تماانجو مناماال تع انمفااو قنصااله مت اانح 
   ا.2010 – 2009لآلللن ولجف،وا لإلخمنخيوع لجا،ل تع لجمخو لجلتلميو ) 
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لجت ارع صل  ر لجخ،و لجفت ار عخال ما بويا وعبال لجبان ت و لجمبنلاّتل  و  .319
أ تو،ااو ليلااوتل ع إعااللل لج نجاان عبااللج،م  باا  لبااتل يا لجه، ،ااا ع إ ااتل    

انمفاو م،مال با  مافولع لجمم،ااو  –عبل لجاد،نت لولمرع ي،يو لج، و لجفت ي،و 
  ا.  1429 – 1428 )وعي، لجفت ي،و لجمفول

جخباااال لجفت اااار لج،اااال ث  لتلمااااو مبنتخااااو  اااار لجخلتيااااو ل،، اااا  لجي اااانن  اااار ل .320
ولجماااخهجع مهاااق م،ماااول لباااتل يا لجفلوا)أ تو،اااو ليلاااوتل  ع ي،ياااو لجلتلمااان  

 ا. 2004 -لجانمفو لاتلخيوع  ن -لجف،ين

ثبن اااو لجاااان،  لالبي،اااو ولجخبلي،اااو ولج، وي،اااوع تمااانجو منامااال تع  ااالوى م،مااال  .321
و رع انمفاااو  ك لجب ااا ع مااا،يمن  لجيولجااالةع إ اااتل   ل.م،مااال م،ماااول لجااالت 
  .-ي،يو لآلللن ولجف،وا لإلخمنخي،وع قما لج، و لجفت يوع ل

ع لبلمانا با  البة  تتيبة " اإلمامة  والسياسة  "الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب  .322
يتل عأ تو،ااااو ليلااااوتل ع ي،يااااو لآلللن ولجف،ااااوا لإلخماااانخيوع انمفااااو لج،اااانف 

  ا. 2010 – 2009لجا،ل تع لجمخو لجلتلميو ) -جي ت دنلخو
اار  اار يلاان أصااوك لج،بااا ع،ااق  ااول جماانخين  لجااخصع م،ماال مهااله  .323 لجاالت  لجخص،

 ا.2007ت نعرع أ تو،و ليلوتل ع إ تل   ل. أممهن  لجصنجحع انمفو ،،نع 
ع ا  2000 – 1995مااايمين يو لجفخاااول   ااار لجتولياااو لجا،ل تياااو لجمفنصاااتة ) .324

 -مخلااوته  تماانجو مناماال تع  تياال ،،ماارع ل ااتل  ل.ع،يمااو قاانلتهع انمفااو
 ا.   2010 -2009 )قمخ  خوع لجا،ل تع

لج،يااات لجفسمااانلر عخااال لجاااان،  )مبنت اااو مااايمين يو جم،هاااوا لجبيااان  ع ماااف ل  .325
أدااااااانو ع منامااااااال تع إ اااااااتل   ل.  مخاااااااو ب،ف،ااااااارع ي،ياااااااو لآلللن و لجف،اااااااوا 

 ا. 2010و،وع لجا،ل تع  –لاخمنخيوع انمفو موجول مفمتهع ل ،ه 
ج،ي اانن لجصا،،ر لجا،ل ااته مان باا   عاانمر  مفانجا جلتلمااو لللوجي،او ،اناي،ااو .326

  اع أ تو،اااو ليلاااوتل ع انمفاااو لجا،ل اااتع لجفااانا لجلتلمااار  2006 – 1989
 ا.   2006 – 2005)
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المقام الخطابي والمقام الشعري، محمد العمري، مجل  دراسات سيميائي   .327

 .م 1991، شتاء/خريف  5أدبي  لساني ، ع 

يلانن  -لجباليا لجفت ر ته  ر لجخبللجمخ ،بن  لج، وي،و جل،،   لجي نن لج ف .328
إاااااتلا باااا  مااااسموع تماااانجو مناماااال تع ي،يااااو خموذاااااًنع لجمو ااااح ج،مت، اااانخر 

 -ا ا 1430انمفو قماخ  خوع لجا،ل اتع لجماخو لجانمفياو   -لآلللن ولج، ن 
  ا. 2009

 

 ثالثا :َالمجالتَوَالدوريّات
نصااارع لالللل  لجمصااان،دو ج،ااااسا وأثت ااان  ااار لجمفخقع،مااالل  ت اااول  أباااو ع .329

ع ص 2ع   17ما،ااو لجانمفااو لإلمااسميو ) م،ماا،و لجلتلماان  لإلخماانخيو  ع مااج 
 ا. 2009ع  وخ و 90 – 57

أآلجين  لج،اناي،او ج،ل،ولصا ع ج وخ ا  ب، خااتع لات  عباللجت    باوتيرع عسمان ع  .330
 ا. 2004ع 21  

لإلقخااان  ولجل ث ت)لتلماااو ل صااا ،يو لعوياااو ع لباااتل يا بااا  صااانجح لج،م ااالل ع ما،اااو  .331
 ه. 1426ع  49لإلمناع    انمفو

 ر لجخموذف لجلتلثر ع أ،مل مخنلهع عنجا لج،ياتع لجل،بر ولجلولص  لالبر)  تللة  .332
 ا. 2005ع  1ع    34مج

لجلولص  لجالنبر دنجفت يو عبت لج،نمون  ممن  ولالال ع عنلك لج  ق عبلا  .333
 . 1/2006أ،ملع ما،و لج،تقنل ج،د،وث ولجف،وا 

نع عانجا عخنصت إملبصنل خلته  ع ،ب ان أعاتل)نارلج،انف ولإلمللالك لج،ا .334
 ا. 2001ع مبلمبت 1  ع30لج،يتع لجاوي ع ما،ل 

لج،انف  ر لجلت  لج، اوه لج ت ارع خاوت لجال   بو،خن ااع ما،او لجف،اوا لإلخمانخيو  .335
 . 2010ع  لنل  44ع لجمخو لجمندفوع  

   ع 2 ع ما،و لجي نن لج،انف  ر تمن   لب  عدنل لجتخلهع يم خو ثنبلر .336
2006 . 
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رع عاااانجا لج،يااااتع لييااااتوع ت اااا ل لجتل ااااناي،اااان  لج،ماااانخي،و عخاااال أخيمااااومبت و لج،ا .337
 ا. 2005ع مبلمبت 1  ع34لجاوي ع ما،ل 

      لج،ااااااال، بااااااا   لجاااااااخص، ولجي اااااااننع ت يفاااااااو لجفت ااااااارع ما،اااااااو عسمااااااان ع لجفااااااالل  .338
 . ا3/2010

م،مل با   اتي،وع ما،او  ،وك يلنن)لج توته  ر لجخ،و  آلب  ت ل لج، ،مو ع .339
  .92   ع لج، و لجفت يو دنجبن تة مام 

لن تة لجب    ر لجفت يوع  ن   صنجح لجمانمتل رع ما،او ي،ياو لآلللنع انمفاو  .340
 .1990ع 37د لللع  

،مااا  ع،اااا لجلتلا ااان لجاااولي،ر   ااار م اااي،و لج،ااالول بااا   لجخ،اااو وع،اااا لجمفااانخرع  .341
انمفااو  لجخ اات لجف،ماارع لابااي  و ااسك و دااوع لجما،ااو لجفت يااو ج،ف،ااوا لإلخماانخيوع ما،اا 

 ا.2000 لجاوي ع لجفلل مدفو ع لجمخو لجثنمخو ع تع ت ي 

 ااار لاااللوجين  لجبصااالع إلتيااا  مبباااوكع ما،اااو انمفاااو لجخاااانح جألد،ااانث)لجف،وا  .342
 ا . 2014  ع  5) 28لإلخمنخيو ع لجما،ل 

متلعاانة لجمين اان  اار لا،ياانا لجخ،وي،ااو  اار يلاانن ماا بوياع يااتيا ،ماا   خنصااحع  .343
 ا. 2002ع 30ع مج 3ما،و لجموتلع   

ل ولإلخ ااااس   اااار لجي اااانن لإلعسماااار لإلمااااسمرع م،ماااال باااال وه  .344 مفاااانجا لجلااااال،
 ا. 2010ع  8لجفتل ع   -لج متهع ما،و لجدن،ث لإلعسمرع د للل

ر ج،خلتياااو لجبصااالي،و عخااال  وماااتكع م،مااال  ت،اااوع م،مااا،و لجم،هاااوا لج، خوم خوجاااوا .345
 2009ع 1/ 31ا،و انمفو ل تي ع مجم لآلللن ولجف،وا لإلخمنخيوع

هاااوا لجاااخص عخااال لجمخل،اااتي  لجبااالمنلع م،مااال لجصااا  ت بخااانخرع ما،اااو لج،، اااو لجفت ياااو و م، .346
  ا. 1997ع ليممبت 12 للبهنع انمفو لجا،ل تع للت لج،يموع لجا،ل تع   

خ،اااو خلتي،اااو جمااانخيو جأل فااانك لجاسمياااوة ع خفمااان  باااوقت،ة ع ما،اااو لج، اااو ولالنع  .347
 17. 

 صاوكع لجه  او  م،مل لجفبلع ما،او خن   ع ر) لتلمو  ر ومن   لإلقجخص لج،انار لجفت ل .348
 ا. 2002 لجمصتيو لجفنمو ج،الننع مصتع لجفلل لجملو ع ص ف/يتيف
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خلتيو لجل،ولص ع اوخي،  ف  و وع لات  إباتل يا أوجي،ان ع ما،او   يات و خبالع    .349
 ا. 2001ع 36

  لجم،هااوا و لجمصاا ،حع ت ااول  لجب اامنخر و أماانمو لجفياا ع خلتي،ااو لجلولصاا  .350
 ما،و ل تي .
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Abstract 
 

 Al-Jahidh is a remarkable master and a cunning teacher who 

took the craft from its primary sources and attained glory until he 

became a leader of a sect called (Al-Jahidhiya). He struggled to 

transfer his knowledge to a great number of scholars who studied 

under his hands to become knowledgeable in the doctrine inits fullest 

form.  

 The book Al-Bayyan we Al-Tabyeenis the last of his books. It is 

regarded as a rhetoric treatise that is linked to the theology and its arts 

in which manifested in the doctrine of Al-Mu’tizella and Al-Jahidh 

was one of them. The researcher noted the circulated thinking of the 

treatise. He took it, thus, as a means of his study of the (The  

Intentionality of Discourse inAl-Bayyan we Al-Tabyeen by Al-

Jahidh). 

 The researcher opened his study with a Preface that tackles the 

fixation of the right title of the treatise and a biography of the author 

and the status of the rhetoric book among the books of rhetoric and 

literature. 

 Chapter One tackles the main terms of the treatise; (discourse) 

and (intentionality). He tackled in the Arabic and the western cultures, 

old and new, with a study of the origin of the two terms and their 

development.  



 C 

Chapter Two studied communicative intentionality through the 

texts of the treatise divided into two inquiries: the first inquiry is 

about the linguistic communication. The study was through the 

strategies of discourse the types of which are clarified in the treatise. 

They were two types: the explicit strategy (direct); implicit strategy 

(indirect). 

 The non-verbal communication was studied through the 

semiotic approach, because Al-Jahidh was interested in clarifying the 

meaning of the sign and the significance of cultural and social 

phenomena in the old Arabic life.   

 The nature of the study imposed that Chapter Three tackles the 

theme of (Argument) where the researcher tackles the texts of the 

treatise, and discussed the features of the argument in a number of 

levels as a revelation of the theme of satisfying and prohibition in the 

treatise. The researcher ends the researcher with the Conclusion.  

 A great number of old and modern resources were used for the 

purpose of conducting the research. 

I thank Allah Almighty for these implementations, and would like to 

express my gratitude to my supervisor.   
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